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I. SERIEORDNADE SMÄRRE STUDIER
Tredje serien

STOCKHOLM 1954
P. A. NORSTEDT & SÖNER

Arbetet tryckt med bidrag ur
HUMANISTISKA FONDEN
Till kostnaderna för klichéer har sökts anslag ur
LÄNGMANSKA KULTURFONDEN
De topografiska illustrationerna godkända för
publicering i Rikets allmänna kartverk och Försvarsstaben
den 8 resp. 12 jan. 1954

Föregående del av detta arbete
utkom 1950 som Svenska Landsmål. B. 55

Almqvist & Wiksells
BOKTRYCKERI AKTIER OLAG
UPPSALA 1954

Förord.
Den tredje serie »Dalska namn- och ordstudier» (I:3), som härmed
utgives, omfattar 23 artiklar med sidantal växlande mellan 1 och 25
(»Gravudomen* resp. »Ordet os us ...») eller i genomsnitt 7-8. Två av
artiklarna åtföljas av en exkurs. I övrigt är serien uppställd efter
huvudsakligen samma principer som föregående, se 1:2 s. III.
Utomdalska förhållanden beröras anslutningsvis eller för jämförelse
i flera av uppsatserna. Största räckvidden har »Ordet vål 'rishög, röjnings- el. svedjebråte' ...» (24 sidor), där till redogörelsen för dalska
förhållanden fogas en allmännare översikt över de svenska.
Som bilagor ha i förev. del intagits två tingsprotokoll från 1600talet. Det ena av dessa får större aktualitet i fråga om en artikel, som
måst låtas stå över till annat tryckningstillfälle. Det är emellertid
redan klart, att en fjärde serie smärre namn- och ordstudier kan
komma till utgivande, om icke i omedelbar följd så i samband med
DNO-verkets fortsättning »Mora tingslagsområdes vattennamn». I
denna sista serie skola då också införas en förut i-utsikt-ställd motivtablå, omfattande hela DNO I, samt rättelser och tillägg till 1:1-3.
Av de i 1:3 ingående uppsatserna ha fyra, vid olika tillfällen, blivit
föredragna i seminariet för »nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning». Jag passar på att tacka för några från deltagarhåll därvid
lämnade bidrag.
I enlighet med det villkor, som är fäst vid Humanistiska fondens
för arbetet beviljade anslag, kommer denna, liksom föregånde två
DNO-serier att placeras som bilaga i tidskriften Svenska Landsmål.
Jämte tidskriftsupplagan tryckes dock samtidigt även av 1:3 en
mindre upplaga på annat papper och med annat omslag för förf:s
egen räkning. För de särskilda yttre anordningarna i den förra (med
fransköversatt innehållsförteckning och titelsida) svarar närmast
Sv. Lm:s redaktion.
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Genom Landsmålsarkivet i Uppsala har jag fått renritningen av
två i boken införda illustrationer verkställd, av fru Gun Björklund.
För utförandet av kartskissen fig. 1 har jag att tacka min son stud.
Börje Lindén.
God betjäning har kommit DNO 1:3 till del från det anlitade tryckeriets sida, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, vars landsmålsfaktor
särskilt tackas.
Uppsala i december 1953
Bror Lindén.

Arkivkällor och litteratur samt förkortningar.
Här upprepas icke fall, som redan angivits i del. I: 1-2.
Amst. = Dalecarliae et Westmanniaa,
Nova et Accurata descriptio. Amstelodami, apud J. JanBonium, c:a
1650. (Karta).
Areskog, G., östra Smålands folkmål.
Lund 1936.
Benson, S., Studier över adjektivsuffixet -ot i svenskan. Lund 1951.
Bergman, J. M., Beskrifning om Dalarne eller Stora Kopparbergs Län.
Fahlun 1822.
Borg = Geographisk Charta öfwer Provincen Dalarne. Sammandragen år
1762, af Eric Borg. Bilagd Milphers
Dagb Dal.
Brugmann, K., u. Delbrtick, B., Grundrisa der vergleichenden Grammatik
der indogermanischen Sprachen. 2:e
Bearb. Strassburg 1897-1916.
Du Chaillu, P., Midnattssolens land.
&vers. Örebro 1881-83.
Dahl-Hammer = Dahl, B. T. ( + H.),
og Hammer, II., Dansk Ordbog
for Folket. Khvn og Kria 1907-14.
DFÅ = Dalarnes Fornmilmesf örenings årsskrift (tidskrift): 1867 och
1873 (med omtryck 1875). Fahlun.
Ernvik, A., Glaskogen. Bygd, arbetsliv och folkkultur i Jösse, Nordmarks och Gullbergs härader under
1800-talet. Lund 1951.
Espersen, J. C. S., Bornholmsk Ordbog. Khvn 1908. Med ting af V.
Holm.

Fataburen. Nordiska Museets och
Skansens årsbok. 1906 ff.
Fskr Unger — se Unger.
Gammal Hälsingekultur. 1931 ff.
GIOD = Institutet för ortnamns- och
dialektforskning vid Göteborgs högskola.
Grimm, J. u. W., Deutsches Wörterbuch. Leipzig 1854 ff.
Gä = Gävunda Ve.
Handlingar till upplysning af Finlands häfder. 1-10. Stlm 1846-58.
Hedström, G., Sydsmåländska folkmål. 1. Lund 1932.
Herrn = Hermelins kartverk, från
omkr. 1800.
HermAK = Arbetskarta till d:o, i KrA.
HisAnt — se u. Hisingen
Flisinger, W., Anteckningar i Physik
och Geognosie under Resor uti
Sverige och Norrige. Häft. 1-3,
Ups. 1819-25, och 4-7 ( = Bidrag till
Sveriges Geognosie), Stlm 1828-40.
Förk.: AntPhysGeogn, HisAnt..
—, Upplysningar till Geognostiska
Kartan öfver Sverige. Stlm 1834.
Hjelmqvist, Th., Bibelgeografiska
namn med sekundär användning i
nysvenskan. Lund 1904.
FIolmbäck-Wess&u. SLL = FIolmbäck,
Å., och Wess6n, E., Svenska landskapslagar tolkade och förklarade
för nutidens svenskar. Uppe. 193346.
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Holmkvist, E., Bergslagens hyttspråk.
Upps. 1945.
Hskr = handskrift, -skrivet arbete.
Hiegstad, M., Heidersskrift tul (dens.).
Oslo 1925.
Härnösands stift i ord och bild. Utg.
av Iduns Tryckeri AB. Stim 1953.
Ihre, J., Swenskt Dialect Lexicon.
Ups. 1766.
Jkp = Jönköpings län.
Jtl = Jämtlands län.
Karlin, Er., Dissertatio de paroecia
Leksand in Dalekarlia. Ups. 1813-15.
kfsv. = klassisk fornsvenska.
KLA = Kopparbergs läns länsstyrelses
arkiv i ULA.
KIm= Kalmar län.
Kluge-Götze EW = Kluge, Fr., und
Götze, A., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin
1951.
La = Landbobyn Ve.
Lamm, C. J., C. J. F. Plagemanns
resor i Norrland, Dalarna och
Västmanland samt på Gotland åren
1833-1856. I. Text. Lund 1944.
II. Planscher. Lund 1942.
Lexer, M., Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Leipzig 1872 ff.
Linder SMöre = Linder, N., Om allmogemålet i Södra Möre härad af
Kalmar län. Ups. 1867.
Lindgren, J. V., Burträskmålets grammatik. Ljudlära. Stlm 1890-1919.
Lindqvist, N., Dialekt och ortnamn i
Nässjöbygden. Särtryck ur Nässjöbygden och sparbanken, Oskarshamn 1947.
Linnes Dalaresa jämte utlandsresan
och Bergslagsresan. Med utförlig
kommentar utgiven av Svenska
Linne-Sällskapet och Nordiska Museet. Upps. 1953.
LMFA = Skrift utg. av Landsmålsoch folkmirmesarkivet i Uppsala.

Lyttkens, A., Svenska växtnamn. 1.-3.
Stim 1904-15.
Magnus, Olaus, Carta marina. 1539.
Phototypice edita. Malmogia 1949.
—, Historia de gentibus septentrionalibus. Roma 1555.
Moberg, L., Om de nordiska nasalassimilationema mp > pp, nt > tt,
nk > kk med särskild hänsyn till
svenskan. Upps. 1944.
Modeer, I., Norska ordstudier. Två
bidrag till fiskets ordgeografi. Upps.
1%3.
Modin, E., Gamla Tåsjö. Örebro 1916.
Molbech, C., Dansk Ordbog. 2. Udg.
Khvn 1859.
Mskr = maskinskrift, -skrivet arbete.
NM = Nordiska Museet, Stockholm.
Nordlander, J., Norrländska samlingar. I-. 1892-.
Noreen OB Fryksdal = Noreen, A.,
Ordbok öfver Fryksdalsmålet samt
en Ordlista från Värmlands Älfdal.
Ups. 1878.
Odstedt ÖDB 4 = Odstedt, E., Folkdräkter i övre Dalarne. Lund 1953.
Ordbog over det danske Sprog, grund'.
af V. Dahlerup. 1918 ff.
Plagemanns resor — se u. Lamm.
Rannsakningar om antikviteter enligt
kungl. br. 18 dec. 1666, förvarade i
KB. Utdrag därav rörande Dalarna
(1667) införda i DHT 1921 s. 147 if.
Registrum ecclesie Upsaliensis, 1344,
i RA. Se SD 1 s. x.
Rinman, S., Bergverks-lexicon. 1-2.
Stim 1788-89.
Romson = Förteckning över ägonamn
i östnor, Mora sn, upprättad av
J. Romson m. fl. Mskr 1944, kopia
i förf :s ägo.
RudbMtl = Joh. Rudbeckius' mantalslängd 1623. I Västerås domkapitels
arkiv.
Rudolphi HskrOB Delsbo = Rudolphi,
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C., Ordbok över Allmogeord i Delsbo. Hskr. ULMA 2893.
Rutberg, II., Folkmålet i Nederkalix
och Töre socknar. Stlm 1924.
Sahlst. = Sahlstedt, M. A., Stora Tuna
i Dahlom och Bergom MinnesDöme. Stlm 1743.
Saxons bok på 75-årsdagen. Stlm 1934.
SAOL = Svenska akademiens ordlista.
9. uppl. Stlm 1950.
SAOS = SAOB:s redaktions samlingar.
Schlyter SGL = Samling af Sweriges
Gamla Lagar, utg. af C. J. Schlyter.
1827-77.
Si (i uppgifter fr. Mora sn) = Siljansfors.
Sidenblad, K., Allmogemålet i Norra
Ångermanland. Ups. 1867.
Sjödahl GKSV = Sjödahl, N., Gammal
kort stavelse i västerdalmålen. Stlm
1922-37.
Sj ögrens Sverige = Sverige: Geografisktopografisk-statistisk beskrifning,
under medv. av flera förf, utgiven
av 0. Sjögren. 1-6. Upps. o. Sam
1908-24.
Ska = Skattungbyn 0.
Skb = Skaraborgs län.
SO Sk = Sveriges ortnamn: Skarab. län.
Språkvetenskapliga sällskapets i Uppsala förhandlingar. 1882 ff.
Sturluson, Snorri, Edda. Udg. af F.
J6nsson. 2. Udg. Khvn 1926.
Styffe, C. G., Skandinavien under
unionstiden. 3. uppl. Stlm 1911.
Ståhl, H., Kvill och tyll. Upps. 1950.
Svenskt biografiskt lexikon. Stam
1918 ff.
Sveriges kommunikationer.
Söderwall, K. F., Hufvudepokerna af
svenska språkets utbildning. Lund
1870.
TabGeogHels = Stenklyft-Delin, Tabula Geographica Helsingia, Exhibens Omnes paroecias etc. (1688)
1782. Tillh. G.-H. nation i Uppsala.
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Tiselius, G. A., Ljud- ock formlära
för Fasternamålet i Roslagen. Stim
1902-03.
Tuneld, E., Inledning til Geographien
öfwer Sweriges rike. 4. uppl. 1762;
(Geografi öfver konungariket Sverige) 8. uppl. 1827-33.
Unger, R. C., Sproglig-historiske Studier tilegnede . . . Kria 1896.
W = Westinska samlingen i UUB.
VHAH = K. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademiens handlingar. 1789 ff.
VANH = K. Vetenskapsakademiens
Nya handlingar. 1780 ff.
Wennberg OB = Wennberg, Fr., Ordbok öfver allmogeord i Helsingland.
Hudiksvall 1873.
Wennström, T., Studier över språket
i Gustav Vasas svenska brev. Lund
1941.
VGL = Vestgöta-Lagen, utg. af H. S.
Collin och C. J. Schlyter 1827.
I-V. (Jfr Söderwalls ordb. 1 p. ix).
Wigforss, E., Södra Hallands folkmål.
Stlm 1913-18.
Wilmanns, W., Deutsche Grammatik.
(3:e. verb. Aufl.) Strassburg 1911.
(2:e Aufl., Neudr.) Berlin u.
Leipzig 1930.
Vnr = Västernorrlands län.
VRP = Växjö rådhusrätts protokoll.
Hskr i Vadstena landsarkiv.
Vår hembygd. Dess historia och hur
den utforskas. Av J. Sahlgren, N.
Ahnlund m. fl. Stim 1935.
Västmanlands-Dala nations skriftserie. 1-. 1928 ff.
VästmOB = Västmanlandsordboken i
ULMA, konc. 8:o.
Ålander, A. T., Konsonanterna i
Östergötlands folkmål. 1-2. Upps.
1932-35.
Öbr = Örebro län.
ÖDB = jfr u. Odstedt.
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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.
E.E. = Erik Eriksson.
1I.N.M. = H'åll Nils Mattsson, hemmansäg., Gruddbo So.

J.O.N. = Jont Olof Nilsson, hemmansäg., Skålö Jä.
Th. T. = Thure Tannerhagen.

För Termer, Tecken och Övriga observanda se I: I s. xvir ff.
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ARTIKLAR

Miskubäck och Rogsjöskogen.
Miskubäek -en mislea- Ve (*meskus- Li?) är namn på ett biflöde
till Ogströmmen ö Tandsjön inom Venjans sn.1 Skrift: Miskubäcken
1638 DbMo:Ve, Miskubecken 1686 KyVe, Meskusb. G102 GkSO.
Bäcken, som från nordsidan av Lybergsmassivet rinner norrut
genom Tandsjökölen ungefär parallellt med Lima rå, korsar en
gammal klövjeväg mellan Norgarsäl och Tandsjö fäbodar. Denna väg,
från Venjanshåll numera ibland benämnd Tandsjövägen, utgör del av
en gammal förbindelse mellan Venjans och Lima kyrkbygder, vilken
passerar sjöarna Tandsjön och Hässjön (G102). Vägens korsning med
Miskubäcken -inträffar ungefär halvvägs mellan bygderna. Bäcknamnets förled kan därför på goda grunder antagas vara urspr.
*Mi6skog(s)- med bet. 'som är mitt på skogen'. Medan generalstabskartornas Meskus- torde återge limabornas form av namnet (med
genitiv på -s-), avspegla 1600-talsbeläggen venjansbornas form (stamf orm).2
Det här ifrågavarande namnet har en motsvarighet i värml.
tMidskogsbeicken (Miskogzbäck 1666), som gällt ett vattendrag på
gränsen mellan Väse och ölme härader; se SOV 15 s. 57. Jfr även
Medskogsberg (ArMa s. 19), höjd efter vägen Malung—N. Ny över
gränsen mellan Dalarna och Värmland; Medskogsberget, gård i S.
Finnskoga Vrm; Medskogsbron, gårdar i Sundsvall Vnr; Midskogsbro,
gård i Härlanda Skb; Medskogsbygget, gård i Hede kl; Medskogsheden,
jvst i Ockelbo Gvb; Midskogsten, lägenh. i Kyrkefalla Skb; Midskogtjärnen, tj. i Färnebo Vrm3; Medskogssätern, f. d. säter i Dalby Vrm;
Meskogsvallen, torp i Offerdal Jtl. Enkelt .Mid- Medskog-en förekommer som nutida bebyggelsenamn i åtskilliga fall inom vårt land,
Uppt. B.L. 1930-39 SOA. — Från Limahåll har uttalsform icke kunnat
erhållas.
2 Om vokalförhållandet i : e (venj. Misk- : lim. Mesk-) se anm. s. 7.
3 Jfr SOV 3 s. 73, där tjärnen förklaras ligga »mitt i skogen».
1 - 537294 Bror Lindén
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åtminstone: 2 st. Midskog i Skb, 5 st. Medskog i Gvb Vrm Uri, 4 st.
Medskogen, i Jt1 Kpb Vrm.2 Motsvarigheter finnas också på norskt
område: Midskog Midskogen fl. st. (fno. Miask6gr) — se NG m. ledn.
av Freg. Med Mid- Medskog etc. synonyma benämningar äro sv.
bebnn. Medevi (fsv. Midhiavidh) i ögls och Mehede 'mitt på heden' i
Upl, varom se HqE0 s. 640 resp. Hesselman NTU 7 s. 128. Befintlighet
vid mitten av en skogsväg avser också förleden i Medstugan, gränsstn och .f. d. resandehärbärge på fjället mellan Jämtland och Tröndelagen (Åre—Vaerdalen); se Ahnlund JHH 1 s. 409 f och Hesselman aa
s. 150. En till samma betydelsegrupp hörande sammansättning med
väg utgör slutligen bebn. Medväga 2 st., gård i Marka Skb och by i
St. Tuna Kpb, varom se Lundahl Falb. s. 181 f resp. Lindén i Svensk
Litteraturs Dalarna s. 168. Alla dessa ortnamn innehålla, liksom MidMedskog, adjektivet fsv. midher 'som är i mitten, mitt på'.
Det är givet, att de skogar som åsyftats med Midskog och sammansättningar på Midskog(s)- etc., kunna ha åtnjutit eller alltjämt
åtnjuta särskilda, egennamnsartade benämningar. Fik Venjansfallet
är numera ingen sådan bruklig, men i äldre tingshandlingar uppträder
namnet Rogsjöskogen, med syftning på• gränsskogen mot Lima i här
ifrågavarande trakt,. sålunda: (två venjanskarlar åklagas för att ha
tagit hö) i morkarle sågestugu i rusiöskogen 1603 RDb, 'alles deras
slogh som kallas rugsiööskogen 1613 LDb (rågångstvist)4 , Rogsiö Skogen
eller Miskubäcken 1638 LDb.4b Jfr även Rogsjökölen (Rok Sjö köhlen
1828 RbLi) som namn på en från Lima-håll hävdad slåttermark.
Orsaken till att skogstrakten ej fått namn av Tandsjön,utan av den
nordligare Rogsjön, är oklar men kan tänkas bestå i att den senare,
som genomrinnes av områdets dominerande vattendrag (Ogströmmen), bildar naturlig övre gräns för skogen. Om namnet Rogsjön,
trol. av Rå-Ogsjön, se 2: 2 C Og- och jfr 1: 1 s. 46.
Själva den vägförbindelse Venjan—Lima, som vnm. Miskubäck
hänför sig till, är nu föga känd; och vad beträffar dess inom Lima
fallande del, finnas två olika huvudalternativ som här kunna komma
1 Om ytterligare ett Medskog (= Meskerud SOF), näml. i Järnskogs sn Vrrn,
se SOV 9 s. 22.
2 För Värmlandsfallen se SOV 14 s. 27.
3 Måhända även Missveden, by i Hjo landsförs. Skb, ifall med Lundahl (SOSk
7 s. 52) av fsv. *Midhvidher gen. *Midltsvidhart •
4a, b Jfr DNO , 1: 1 B. 160 resp. 1:3 s. 175 '(bil.).
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ifråga. Genaste förbindelserna mellan Tandsjösätern och Lima kyrkbygd ha uppenbarligen gått över sjöarna Tandsjön och Hässjön, där
båtar måste ha funnits (märk vid Hässjön namnet Hisåsbåthusen
fäb. å G102). De gamla stigarnas läggning i denna trakt framgår av
omstående, på G-kartan grundade skiss, fig. 1. En annan, sjöarna
kringgående väg synes emellertid i nyare tid ha betraktats som huvudväg mellan Venjan och Lima. I en s. k. vägvisare från år 1768, KLA:
Landskansl. E XI: 1: bil. 18 beskrives den på följande sätt: »Landswägen öfwer skogen till Lima Socken ifrån Wenjan ända wäster ut är
4 mihl lång och är i samma wäg följande fäboställen, nembl.
ifrån Wenjan till fäbostället Skinnar Sähl
ifrån Skinnar Sähl till fäbostället Tannsiön
ifrån D:o till Bläståhn
ifrån D:o till Siögarän fäboställe i Lima Sockn
ifrån D:o till Lima

1 1/4 mihl. •
1 mihl.
1/2
1/2 mihl.
3/4 mihl.»

Med Skinnarsäl, som i formen Skinnarsellian nämnes redan i 1663
års fäbodinventering (Jb 1663-64) med 17 delägare från övre Venjan',
måste ha avsetts nuvarande Norgarsäl (Norgassälen fäb. G102), som
ligger vid den förutnämnda klövjevägen s. k. Tandsjövägen mellan
Venjan och Tandsjön; och alltså bör »landsvägen» från 1768 på denna
sträcka ha varit identisk med nämnda klövjeväg. Beträffande sträckan
Tandsjön—Lima kan av vägvisarens namn- och avståndsuppgifter
utläsas, att densamma gått söder om sjöarna Tandsjön och Hässjön:
uppefter Blästån, förbi (Bu-Lyberget fäb. och) Sjöändan fäb.2, med
framkomst i trakten av byn Bu. I arbetet »Vägar i Lima och Transtrand under 1600-talets senare del», Ymer 1936 s. 308, beskriver
också 0. Veirulf under åberopande av KLA-handlingen från 1768
Limas Venjansväg på ett motsvarande sätt: »österut hade Lima förbindelse med både Älvdalen och Venjan. Till den senare socknen kom
man från byarna Bu och Risätra i Lima över Sjöändans och Lybergets
fäbodar till en Venjanssäter vid Tandsjön. Alla dessa sätrar furmos
redan på 1600-talet». Vägpartiet i fråga har i enlighet härmed även
Stället upptas där i ordning mellan T #bärgh (Tiberg) och 11 attiskräl (Matsal).
Något Norgarsäl nämnes däremot icke i Jb 1663-64.
2 Det sistnämnda fabodnamnet (Siögareili-1768) uttalas nu ibyti'nd enl. uppt.
N. Hj. 1931 SOA.
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Fig. 2. Avsnitt av 0. Veirulfs karta över »Bebyggelse och vägar inom Lima
och Transtrands socknar under 1600-talets senare hälft» i Ymer 1936. Vid
Bu utgick enligt d. k. huvudvägen till Venjan från Lima. Märk dock även
den genare vintervägen över Ilässjön och Tandsjön.

utmärkts på en till Veirulfs arbete fogad karta, varav ett avsnitt här
återges i fig. 2.
Jag lutar åt uppfattningen att det närmast är denna, av is och
båtar i sjöarna Tandsjön och Hässjönl oberoende gamla skogsväg,
som avsetts med namnleden Midskog(s)- i vnm. 111 isku- Meskusbäck.
Man får med sådan syn på saken också bästa överensstämmelsen i
halvväg sf örhållande mellan å ena sidan vägstycket Venjan—
Miskubäck och å andra sidan stycket Miskubäck—Lima, vilka båda
bli omkr. 2 mil.2
Om samfärdseln i äldre tid mellan Venjan (Mora) och Lima finns i
Vår hembygd s. 144 ett uttalande av etnologen Sigfrid Svensson,
i
2

Rörande vinterväg över sjöarna se Veirulfs karta, här fig. 2.
En gammal mil = 1,0689 nymil.
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apropå skillnaden i klädedräkt mellan lima- och morafolk: »Det är
blott några mil mellan Lima och Mora. De ha en gång i tiden, innan
Venjan blev egen församling, varit grannsocknar. Men det betyder
inte, att det gått någon allfarväg mellan de båda socknarna. Berg
och skogar ha legat skiljande emellan. Den enda direkta förbindelsen
som fanns var en smal ridväg, och det var endast mera sällan, som
den trafikerades. Lima och Mora tillhöra två skilda bygder med förbindelser åt olika håll. Västerdalälvens dalgång är en bygd för sig
isolerad från Siljansbygdens och österdalälvens område . .».
Alldeles utan kulturhistorisk betydelse har skogsvägen över Tandsjön dock sannolikt icke varit. Den får åtminstone antagas ha utgjort förmedlare av en del språkliga västerdalismer, som känneteckna
det nutida övre Venjan. I sitt postuma arbete Till frågan om ordens
död (VHAH: Antikv. stud. IV s. 291 ff) har Lars Levander påpekat,
att flera hundra Västerdalsord äro brukliga i våra dagars venjansmål,
som annars är envariant av moramålet. Detta har »åtminstone sedan
ett par århundraden infiltrerats med Västerdalmål, kanske främst
sådant detta talats i Järna socken, venjansbornas sydliga utfartsväg
på färderna nedåt landet», skriver han.1 Utan tvivel ha dock även
Malung och Lima sin del i dessa västerdalismer. Och då malungsoch limaord eller -ordformer träffas bland Venjansområdets ortnamn,
vågar man också antaga att dessa inflytelser äro gamla. Såsom
exempel på malungs- och limaord i toponym användning inom
Venjan kunna anföras Brickan tBrickorna (Norre och södra Brickorna
1791 KyVe), myrnamn: mal. lim, bricka f. 'liten sluttande myr'2;
Brintarna, fäbodst. ( = Brintbodarna fäb. G95)3: mal. brint m. 'liten
brant sluttning'.4 Ett intressant fall av uppenbar Limainflytelse
bland övre Venjansområdets ortnamn utgör variantformen Vållen
wölca5 av vattendragsbeteckningen Vasseln (Va,sslen), som i tre olika
Anm. av B.L.: Vägen gick här över Dalheden, skog vid Järnas gräns mot
Venjan på östsidan om sjön Van, ett kultur- och språkgränsangivande namn
(se förf. i verket Dalarna s. 149)!
2 För exempel på ordets användning inom Lima se verket Dalarna s. 119
(0. Veirulf).
3 Smh: Brintmyren, Brintvik — båda i Brintbodstrakten.
4 Levande åtminstone i smsn slihällbrint (DO).
5 I Levanders nyss cit. arb. s. 303 har namnformen felaktigt återgivits som
Wed/i med -i för -ä (-e). Hans översättning 'den skvalpande bäcken' synes bero
på förväxling med di. skvassel n.
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fall (varav ett = Vasslan G102 vid Älvdalsgränsen V Vanån och ett =
Vålleb. G102 OSO Åsen fäb.) förekommer som stadgat naturnamn
och som visar oss en omsättning på venjansmål av den u-omljudda
Limaformen v811 av ordet vassel f., vilken skarpt kontrasterar mot
mor. wasst och venj. walsl i t. ex. Bjorvasslen, D'åsvasslen, Garsjövasslen -walllca samt enkelt Vasslen
Anmärkningar rörande ljudutvecklingen i vnm. Misku- Meskusbäck. Vokalförhållandet i : e (venj. IVIisk-: lim. Mesk-) stämmer med
att fdal. i. inom OvSi allmänt kvarstår som i-ljud i såväl enstaviga
kortstaviga som i långstaviga ord men inom övVD har övergått till
e i samma ordtyper — jfr LvDG 1 s. 134 140 samt Sjödahl GKSV
s. 14 ff. För försvagningen av o till u i namnets mellanstavelse,
äldre än 1638 enligt skriftbeläggens vittnesbörd, jfr fallen hos Kock
SvLjudh 2 s. 169 f och NrASG § 112. Förstumningen av g i urspr.
Midskog(s)- har analogier i t. ex. värml. utt. mAsko- (jfr skrivn.
Misko- 1897) för naturn. Midskogtjärnen i Färnebo och m6sko för
torpn. Medskog i Visnum ävensom Unsko för hyttn. Henskog i
Brattfors sn.2
1 Närmare härom se komm. art. »Vassel, en vattendragsbeteckning
f. ö. jfr 1: 2 a. 37 not 3.
2 SOV resp. 3 s. 73, 12 s. 45 oh 3 s. 3.

I ortnamn påvisbara beteckningar för kulminationspunkt
i väg, vägkrön.
1. Pund och pundsnagel (-nagle).
Pundet är en flerstädes i Dalarna förekommande benämning för
högsta punkt i väg över berg eller höjdkomplex, ibland sekundärt
brukad om höjden själv. Jag känner f. n. följande fall med fix användning som lokalitetsnamn.1
I Älvdalens sn: 1. pifendaå, högsta punkten (vid Bunkris) i vägen
Älvdalsåsen—Särna, även kallad Pundpinan. 2. pifindaå, skogsbacke
OSO Rånäs by, varöver vintervägen till Särna gick. Beskrives som
»en knäppa med lutning i båda riktningar». 3. pitndad, änge i Tennmor.2
I Våmhus sn: tim phdt 'på pundet', högsta punkten på vägen
mellan Indor by och Indnäs fäb.3
I Mora och Venjans snr: 1. pdtude, höjd SO Rostberg Mo, i väg
mellan Selbäck och S. Garberg fäb. Där går fram både sommar- och
vinterväg, den senare känd under namnet Hövägen. 2. 2224ndce, Storoch Lisspundet, ett par av en bäck (Turbäcken) åtskilda höjdpunkter
i vägen öster om Venjanssjön mellan Kättbo by i Ve och Rullbodarna
fäb. i Mo (Rullbodsbackarna). Av Kättbokarlarna benämnes en av
höjderna efter samma väg Morkarlpundet, väl därför att den befinner
sig på Morkarlarnas område? 3. pund (best.D4, högsta punkten i
vinterväg ö Venjans-Åsen fäb., närmare bestämt i trakten av Vållens
1 Där ej annan källa anges, enligt uppteckningar i SOA och ULMA 1917-45
av olika forskare.
2 Möjligen ingår genitivform av ett (fjärde) Pund i namnparet Punsdiken o.
Punavallen, änge resp. blästvall (Pmiswållen Veirulf SkogUtn s. 27) ö Granån
vid gränsen Älvd. : Särna. Jfr annars ösv. puns. m. 'bergklack' (Vendell) eller
snarare sv. di. puns m. 'vattenpuss' (Rietz s. 513 a: punns punda, GotlOB: pun, a,
SOA DiOrds: puns - punt).
Uppgift i DO under pund n., jfr nedan s. 14.
4 NVe har best. sg. nom, och ack, n. lika med obest. form — se LvDG 2 s. 133.
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(Vålleb. G102) avvikning från Åldran söder om Brännvinsmor Ve.
Ht: Pundbäcken, parti av Vållen därstädes. 4. putnd (best.)', högsta
punkten i fiskarstigen till L. Lysjön över Torsjöåsberget Ve.
I Ore sn: ptitnde (enl. SOA-uppt. fr. Boda), kulminationspunkten i
vägen Furudal—Dalfors.2
I Leksands sn: 1. puincke, högsta punkten på vägen Heden—Hästberg. Kallas även Pundsnageln. 2. piltndce, högsta punkten på vägen
Kråkbodarna—Skeberg. Kallas även Pundnageln.
I Svärdsjö sn: pång, krönet av Skidberget vid landsvägen Böle—
Vintj ärn.
I Kopparbergs och Sundborns snr: 1. pdtndce, höjning på vägen
Heden—Studsarvet Kp. 2. plända, backe på vägen Bollbo—Larsarvet
Kp. 3. »pundet», högsta punkten på vägen Björnmyra Sundb—
Mjölnarbo Kp.3 Av kartan (G97) att döma snarast inom Sundborn.
I Grangärde sn: 1. pdtndce, bergknöl 3 km. SO Isakes gård i Östanbjörka by. 2. ptitudce, högsta punkten på byvägen Norsån—Västansjön, 2 km. NO Per Ers gård i Norsåns by. 3. pide, högsta punkten
1/2 mil NO »Cassels donation» i Grängesbergs kap. 4. puiridce, tomt
(försvunnet torp) på Gänsberget vid landsvägen Norhyttan—Lövsjön, 5 km. NV Norhyttan = Pundet Ek. Ht: Pundbackarna, backar i
samma väg väster och öster ut från Pundet — trol. samma som hos
Forsslund MD 2: 7 s. 89 (med formen Pundbackanä) omtalas från
Lindesberg'i Nås såsom belägna i vägen från Sunnansjö Gra.4
Liktydigt med Pundet eller Möjligen avseende skarpare vägkrön
användes benämningen Pundnageln (-naglen) i några fall.
I Mora sn: Pundsnagla inindsnagUt, ås med ej närmare angivet
läge.5 Kanske ett av Punden i vägen Kättbosjön—Venjan öster om
Venjanssjön? Jfr annars Pundåsen å Gk102S0, högt bergparti V sjön
överläden, nära fäbodvägen Gopshus—Skarptäkt.
1 Se

not 4 föreg. sida.
Jfr en uppgift i DO under våg bet. 7: *Från Furudal i Ore, och mot Hälsingland finns en dylik våg, som kallas punnch?»
3 Meddel. fr. Dala Fornsal (E. Svärdström) 18/6 1940.
4 Utsagon gäller körning av järnmalm från Sunnansjö, båtstation och
lastageplats vid sjön Väsman.
5 Uppt. O.B. 1916-17 ULMA 310. — Namnformen kanske Malungspåverkad
(jfr s. 11 anförda dialektuppgift från Ma)?
2
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I Leksands sn: Pundsnageln (-naglen) 1. pläds- —pulgsnagZun —
-navZsn, höjdpunkt i vägen Heden—Hästberg = Pundet 1.1 2. puints—pu4gsnag4n ( -n4gZsn) -navl sn, höjdpunkt i vägen
Kråkbodarna—Skeberg = Pundet 2.1
I Malungs sn: Pundsnageln påndsnetg (pk, höjd V Tullsmyren i
socknens västra del. En väg går däröver.2
I Aspeboda sn: Punds-nageln (nämnd bland råskillnader mot omgivande socknar, närmast mellan »Sneskärnsberget» och »Yllingsberget» — alltså i rå mot St. Tuna) Hiilphers DagbDål s. 272.
I anslutning till Pundsnagel-namnen förtjänar anföras en uppgift
från Våmhus: här kallades en stubbe, som stod uppe på »pundet»
på vägen mellan Indor och Indnäs, för Nageln ridgran — enligt
DO: pund n. bet. 3.
Det är tydligt, att vi i de här förtecknade vägkröns- och höjdbenämningarna Pundet och Pundsnageln (-naglen) etc.3 ha att göra
med ursprungligt appellativa ord, som i användning om bestämda
punkter lätt kommit att fixeras och fått ortnamns karaktär. Som
tämligen uppenbart framstår också, att beteckningarna ifråga måste
vara hämtade från äldre tiders vägningsterminologi.
Lättast att komma till rätta med är Pundsnageln (-naglen -nagla).
Det ord, som dessa benämningar förutsätta, *pundsnagel el. -nagle
In., är sammansatt med sv. di. och nsv. nagel el. nagle m. i betydelsen
'spik, pinne, sprint' = fsv. naghl resp. naghle m. 'nagel, spik'.4 I
Dalins ordbok 1853 nämnes »nageln genom en -vågbalk» som exempel
på användning av ordet nagel m. i bemärkelsen 'liten smal, spetsig
metallpjäs'. Hos SAOB anges samma ord som brukat »särsk. a) om
de märken (stift, skåror o. d.) som utmärkte de olika måtten på äldre
apparater för mätning av längd, rymd och vikt». Där följer som sista
Uppt. B.L. 1935 och E.M.C. 1936 SOA. — Av namnformerna kan ej avgöras, om efterleden är stark eller svag. Best. -ndOin (sjahrst. någZsn) motsvarar näml. i leksandsmål både nå. guZ (nagel) och ni:»Za (nagle). För böjningstyperna jfr LvDG 2 s. 116 120.
2 Uppt. N.Hj. 1931 SOA.
3 Sannolikt finnas flera fall än de, som hittills kommit till förf:s kännedom.
4 I nutida dalmål förekomma enl. DO både stark och svag ordform. Medan
nagle rätt allmänt är belagt i bet. = rsv. nagel men i bet. 'sprint, nit' endast
från Soll, är den starka formen uppvisad blott från några få socknar — däribland
från Leks. Våmh. Ors. i bet. 'stift (av mässing) på gammaldags besman, utmärkande de olika viktsenheterna'.
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exempel: Det står på andre naglen, (på besmanet) — Växjö domkapitels akter 1780 nr 335; men någon sammansättning pund(s)nagel
finns här icke hänvisning till. I Dahlgrens Glossarium över föråldrade
eller owinliga ord och talesätt i svenska språket finner man ett
pundnagel 'vågstift, vågtunga' anfört från Schroderi översättningsarbete av år 1620 »Johannis Magni Svea och Götha Crönika», däri det
heter: Christi ähra stodh tå . . nedh,an för thet jordiske och förgängelige
rijket, och baak om pundnageln (motsv. originalets (Jhristi honor . . in
infimo situ collocatus). Från Dalarna är nu emellertid ordet pundsnagel med variant pundnagel faktiskt upptecknat som levande i äldre
språk i Ovansiljan. Dalmålsordboken upptar från Leksand pundsnagel pzsnåg8Z m. med bet. 1) 'stift på besman utmärkande 1 punds
vikt', 2) 'backkrön' ( = pund n. bet. 3) — här lämnas på dialekt förklaringen 112, kv1 ce ptitnsnaghn pa en veg dnr ce vceg ifvsr 'vi kallar det
pundsnageln på en väg där det väger över'. I SOA DiOrds träffas
från Malung pundsnagle m. påndsnågZa 'ett av de i ett gammaldags
träbesman inslagna stift, varmed varje skålpund markerades å detsamma'.' Ur ULMA 7205 s. 20 och 7895 s. 20 har jag noterat pundnågöl från Orsa och pundnaggn från Våmhus såsom namn på en av
besmansnaglarna (jfr nedan).
Tydligen är det alltså från det gamla träbesmanet, som terrängbeteckningen pundsnagel*--nagle (*ortn. Pundsnageln etc.) har lånats i
jämförande användning; och Dahlgrens visserligen tveksamt framställda förklaring av ordet pundnageln hos Schroderus som 'vågstift,
vågtunga' kan nog icke anses alldeles träffa det rätta.
Någon detaljerad tryckt beskrivning av besman av detta slag tycks
ej finnas att tillgå. I Nordisk kultur 30 s. 19 (»Besmansvikt») upplyser museiintendenten S. 0. Jansson endast, att på besmansstången
var skala för viktangivelsen utsatt med skåror eller inslagna stift
eller naglar. Enligt en av honom brevledes till förf. lämnad förklaring,
åtföljd av en för ändamålet utverkad teckning av 011e Homman
(här fig. 3), skulle emellertid »pundsnageln» ha varit det — eller
rättare ett av de tre i tvärled — på stångens undersida sittande stift
som angav vikten 1 lispund =20 marker. Här avses alltså anordningen
på ett markbesman. Nu har man, åtminstone i övre Dalarna, skilt
på »markbesman» eller »skålpundsbesman» (större) och »lodbesman»
1 Uppt. N.Hj..1938.
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Fig. 3. Skiss (av 011e Homman), visande ändan av stången på ett träbesman, sett snett underifrån, när det hålles i jämvikt på den nagel som markerar vikten 9 marker (skålpund). I ordning åt vänster följa naglar för 10
marker (i lispund, 12, 14, 16, 18, 20 marker (1 lispund — alltså pundnageln),
25, 30 och 40 marker (2 lispund — 2-pundsnageln). Skissen vill återge det
sätt att utmärka, som kan anses såsom det normala. Som man ser, anges
härvid 1-pundet med två stift och pundet med tre o. s. v.; vanliga besman
väga upp högst 2 (lis)pund. Det är således på stångens undersida som vikten
avläses genom att man ser efter, vid vilken nagel stången vilar i jämvikt på
handtagets snörögla. Träbesman ha ofta skåror, mera sällan naglar, på
stångens översida eller annorstädes; men detta är markeringar gjorda för speciella tillfällen, t. ex. när man lånat ut en viss kvantitet av en vara och vill
kontrollera att man får tillbaka lika mycket. — Uppgifterna enligt brevmeddelande 80 /4 1951 av intendenten vid Nordiska Museet Sam Owen Jansson.

(mindre).1 Och av ett par svar på ULMA:s frågelista »Mått, vikt och
stycketalsräkning», ovan cit. acc. 7205 s. 20 (Orsa) resp. 7895 s. 20
(Våmhus), framgår att benämningar där funnits på flera eller samtliga
naglar i båda besmanssorterna, ex.: halvm,arksnagel, marknagel, femmarksnagel, tiomarksnagel el. halvpundsnagel (2 st.) och pundnagel;
lodnagel, femlodsnagel, tiolodsn,agel. Detta gäller sådana, vanligen
svarvade träbesman som använts under 1600-1800-talen och varav
äldre och yngre exemplar ännu bevaras här och där i gårdarna.2
11

mark var = 32 lod.
Enligt DO förvaras i en Moragård ett markbesman med årtalet 1520. Ett
1628 krönt träbesman från Dalarna (DF inv. 483) finns avbildat i NK 30 s. 18,
ett något yngre från Härjedalen (NM inv. 100411) i Fataburen 1936 s. 151; ett
dalskt lodbesman hos Levander Våmhusfj. s. 183, ett ålderdomligt norskt träbesman med lös motvikt och med skåror hos Troels-Lund 5 s. 116.
2
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Men sannolikt har det besman, från vilket begreppen pundsnagel
och pund först blivit lånade till toponym användning, varit av .en
enklare typ med mindre invecklad viktskala och kanske med nagel
endast för vikten 1 pund. Det finns anledning att räkna med medeltida upprinnelse för det språkbruk, som det här är fråga om; och
under medeltiden, liksom senare, har pund varit standard- eller grundvikt vid försäljning osv, av många varor tillhörande de viktigaste
livsförnödenheterna — bl. a. smörl, fläsk, malt, salt och humle.2
Det är i alla händelser naturligt, om pundsnageln även hos besman
med flera viktmärken kommit att te sig såsom den viktigaste.
Sedan vi sålunda gjort oss reda för vad som menats med pund(s)nagel el. -nagle i ordens egentliga och ursprungligare användning,
blir det lättare att förstå den överflyttade toponomastiska. Bilden
av besmanet aktualiserades, då man vid passerandet av ett vägkrön
fann sig inbegripen i en rörelse liknande besmansstångens, och man
såg i »omvägningspunkten» en motsvarighet till den punkt på besmanet där »pund(s)nageln» satt. En viss åskådlighet åt liknelsen
ger det ovan anförda Våmhusfallet, där en stubbe på vägkrönet
Indor—Indnäs kallats Nageln.
Frågan hur ordet pund kunnat komma att brukas i med pundsnagel
etc. synonym terrängbetecknande syftning, löser sig nu också närapå
av sig själv. Då den punkt på besmanet, där pundsnageln satt, just
var den varest besmansstången befann sig i jämvikt vid vägning av
ett föremål med ett punds vikt, så låg det nära till hands — och
kunde ske utan missförstånd — att ersätta det längre sammansatta
ordet pundsnagel el. -nagle med det kortare och enkla pund. I sin nya
användning om vägkrön fick pund alltså på sätt och vis karaktären
av förkortning för pundsnagel (-nagle). Ur resultativ synpunkt torde
förhållandet mellan de båda orden i dylik användning kunna sägas
innebära, att termen för det vid vägning angivna (vikten) satts i
stället för det vid samma slags vägning angivande (viktutvisaren).3
1 Smörpundet (fsv. punda smör) har spelat en viss roll i skatteutgörelsen —
jfr äv. termen skatta smör Söderwall 2 s. 359.
2 Talrika exempel hos Söderwall 2 s. 220 f, där även anföres ett stadgande
från 1450 om försäljning av salt ok humble . . wicler pun,clataal (pundvis).
3 Som en jämförlig, ehuru omvänd företeelse kan framhållas, att fi. naula
(urnord. lån motsvarande fsv. naghle — Karsten FinnGerm s. 344) blivit ord
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Fastän mera långsökt än synonymen pundsnagell, har termen pund
också i här ifrågavarande funktion blivit den mer produktiva och så
vanlig, att den måste räknas som under nyare tid tämligen allmänt
appellativisk inom Dalarna. Såsom appellativ har den i ett par fall
blivit upptecknad för SOA:s dialektordsamling, näml. från Mora och
Säfsnäs, med utt. ptund best. pandce och med betydelsen angiven
som 'högsta punkt i lands- el. skogsväg mellan ett par platser (bygder)'
Mo resp. 'högsta punkten på väg över en höjd' Säfs.2 Hos Forsslund,
MD 2: 8 s. 61, lämnas i fråga om Pundasberget i Säfsnäs (se nedan)
följande förklaring: »'Pundet' är här liksom i stora delar av Dalarna
namnet på högsta punkten av en väg över en bergkam». Också i DO
föreligga ett par uppgifter om appellativt pund i samma bemärkelse,
näml. från Våmhus och Venjan: 'den högsta punkten på en väg' —
ex. irtbm upa. pnd wq. 'vi äro på den högsta punkten nu' Vå, 'högsta
punkten på (väg över) ett berg' — på pande 'där det liksom väger
över' Ve. Men dessa lexikaliska uppgifter hänga, mer eller mindre
uppenbart, nära samman med från samma områden kända ortnamnsartade användningar.3
för 'skålpund, besmansmark' och att mark i bem. 'enhet för besmansvikten'
på liknande sätt kan förmodas urspr. ha avsett viktmärke på besmansstång
(jfr Jansson i NK 30 s. 19 f). Vad beträffar ordet pund, visar det f. ö. på nordiskt område flera överförda användningar.
1 Från Våmhus finns i DO för ordet pund angivet (som n:o 2) en betydels3
'den punkt på ett skålpundsbesman, där besmanet väger jämnt'. Men det är
ovisst, om en sådan betydelse varit vanlig och kunnat förmedla ordets användning som vägkrönsbeteckning. Av till grund liggande primäranteckning,
ULMA 9862 s. 51 (L.L. 1939), ser det ut som om uppgiften erhållits just vid
utfrågning rörande en i orten förekommande toponym anv. (jfr ovan).
I den förres uppteckning anmärkes dock:
2 B.L. 1933 resp. H.S. 1931.
»Ordet har i följd av sin betydelse en mycket begränsad användning och står
på gränsen mellan appellativ och ortnamn».
3 Man kunde vänta att finna exempel på pund 'vägkrön' också i grannlandskapen kring Dalarna, men inga sådana ha hittills framkommit. Inom Norge
förekommande namn på pund (Brennepundet NG 6 s. 4, Pundarud fl. st., Pundaletten m. m.) förklaras utan tvivel riktigt med vikttermen använd såsom
värdebeteckning för jordegendom, angivande antingen »landskyld» eller »udjfr NG Indl. s. 32 och Fritzner u. pund. Men vissa norska
~dens storrelse»
och svenska namn på Pund- innehålla prep. pund av upp-under (Aas. s. 880.
Bygh NG Indl. s. 16; Sdw punder adv.). Ett värml. torpn. Pundan i Lekvattnets
sn (PTO Suppl. 1919) kan väl komma av *Upp-undan. Oklart är ett fall som
Pundliden (Gn55), berg och kronopark i Lycksele en Vb.
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Vad beträffar åldern av orden punds och pundsn,agels lokalbetecknande användning och alltså även av ortnamnen Pundet och Pundsnageln etc., får framhållas att vårt äldsta f. n. kända belägg är
Hillphers' Punds-nageln, ortnamn i Aspeboda sn. Förhållandet att
detta namn omkr. 1757 gällde en råskillnad, kan emellertid tyda på
att det redan då haft en viss hävd som vägpunktsbeteckning. I
själva verket finns intet som hindrar ett antagande, att en del av de
ifrågavarande benämningarna kunna härröra från medeltiden. Ordet
pund (av ital. pondo), som är samgermanskt och i fornsvenska 'förel'ommer i bl. a. Upplands- och Västmannalagarna, anses till oss ha
inlånats i urnordisk tid'; och redskapet besman är likaså gammalt i
Norden.2 Men då besman av trä, trots upprepade förbud under nyare
tid3, förblivit i bruk ända inemot 1800-talets slut och man i Dalabygderna allt in på sista århundradet varit rätt väl förtrogen med
dem, så kan å andra sidan ingen terminus post quem non angivas för terrängbeteckningarnas produktivitet. Och även i sådana
fall, där dessa tidigt fixerats som ortnamn, bör liknelsens innebörd
in i sen tid ha stått allmogen klar.
2. Ord med grundbetydelsen 'våg'.

•
Från Rättviks sn föreligger uppteckning av ett ortnamn Vågen.
vqijr,a, som gäller högsta stället i vägen Dådran—Bingsjö.4 Namnet
är tydligen bestämd form av ordet våg f. (vägningsapparat). Denna
ordets användning befinnes f. ö. väl känd just från GRÄ. Dalmålsordboken uppger från Boda som bet. 7 av 'våg: 'hög punkt, varifrån
marken sluttar (t. ex. åt norr och söder)' — ex. hissen vik kriggt
inna an kåm på våjä 'hästen vilade ofta innan han kom på vågen'.
Flera uppgifter från samma socken bekräfta också, att våg i denna
bemärkelse brukas rent a,ppellativt och synonymt med terrängbe1 Jfr

HqS0AU s. 490, 562, 920.
På svenskt område är ordet besman (ry. bezmen) i formen bisman belagt
från 1281 — SD nr 736, äv. Söderwall.
3 Träbesmanet blev såsom mindre tillförlitligt förbjudet först 1605 och sista
gången 1855: 1858 (se Jansson i NK 30 s. 18 f och Fataburen 1936 s. 149 ff).
Besman av järn ha funnits åtminstone sedan 1500-talet.
4 Uppt. B.L. 1932 SOA.
2
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tecknande pund n.1 Det förtjänar härtill upplysas, att samma ord i
dalmål visar sig begagnat i flera överförda betydelser.2 Ett utomdalskt
motstycke till ortn. Vågen kan beläggas från Skellefteå sn i Västerbotten, där namnet (utt. vhga) gäller en landsvägsbacke i byn Björnberg.3
En vägningsapparat, som i viss mån liknade ett besman men till
skillnad från detta hade fast upphängning och flyttbar motvikt och
som typologiskt kan betecknas såsom »skjutviktsvåg»4, var den s. k.
pundaren el. pyndaren (= fvn. pundari fi. puntari osv. — av mlat.
pondarium).5 Detta ord ingår med s-genitiv förmodligen i namnet på
en höjd i Säfsnäs sn, Pundasberget, vilken betecknande nog också
kallas Besmal 'besmanet'. Hos Forsslund, MD 2: 8 s. 69 f, säges
härom: »Pundasberget eller Besmal, så kallat därför att det ligger
'som en vågpunkt' mellan de andra höjderna». Betr. Besmal kan
upplysas, att former på -1 av ordet besman inom Dalarna växla med
former på -n; se DO.
1 En (ULMA 6796 s. 10) lyder sålunda: »Det finns platser inom Dalarna som
kallas Våjä (Vågen) och Punnda (Pundet), och dessa äro belägna på höjder,
varifrån vägen sluttar neråt från båda sidor, eventuellt flera. Och om man kört
eller annars färdats uppför en backe och det sedan blir medlut, så att man
befinner sig på högsta toppen, heter det: Nu a vi komi på våjti (nu har vi kommit
på vågen).*
2 Sålunda: 'vindställning till brunn' (= brunnsvind, brunnsvåg, vindvåg —
jfr äv. Rietz s. 826 a), 'bärok', 'odlingsspak' m. m.
3 Uppt. G. Widmark 1948 SOA. — Här förklaras: »Har väl liknats vid någon
slags våg. Sluttar sakta.».
4 NK 30 s. 18 f.
5 För ordets svenska former och vanliga användning se t. ex. Schlyter Ordb.,
Dahlgren Gloss.5 Holmkvist Bergs1Hyttspr, HqS0AU s. 602 920. — Från
Norrland (åtm. Ångerm.) är ordet känt även i bem. 'notsänke, bestående av en
sten el. järnbit'. — Knappast med rätta ser Westman (Nylön 1 s. 282) i ösv.
önamnet Pundaren en personbeteckning motsv. mlt. punder 'der (offentlich)
angestellte Wäger', som enligt Karsten SBÖ 2 s. 87 också skulle innehållas i
det österbottniska gårdnamnet Pundars.

Ordet tå (— tä) 'fägata' i dalmål och i övredalska
ortnamn.'
'
Dialektordet tå 'fägata' är känt som levande från en socken eller
två i övre Västerdalarna, näml. Transtrand (och Lima). Det har här
neutralt genus och hör till dalmålets böjningstyp n. V.2 Exempel:
ti tåä 'ut på fägatan' Tra. Från Lima har ordet på sin tid upptecknats
som levande av Carl Säve (1850-talet)3 och anges som sådant även i
Rietz' ordbok (något senare).4 Ännu tycks det här åtminstone vara
känt som benämning för äldre tiders fägata.5
Hos Rietz upptages vdal. tå under betydelsen (1: b) 'fägata; en
sådan smal väg mellan gärdesgårdar', vilket är en av de allmännare
svenska betydelserna.6 Enligt Dalmålsordboken avses nu med tå i
Transtrand: 'fägata mellan gärdesgårdar, gata fram till nötgården,
gata som går från och förbi någons fjös'. Här upplyses också, att ett
tå kan gå tvärs igenom (fäbod-)täkten men ej alltid behöver så göra.
Vår kännedom om ordets användning på ö st er d alsk t område är
helt beroende av de vittnesbörd, som ortnamn och äldre skriftliga
källor kunna avge. Till buds står nu följande.
För Älvdalens sn ett par ortnamn:
Tåt tot, en i Garbergs by kvarlevande ortnamnsartad beteckning
för en gammal »kya» (enligt sagesmannen) eller rättare fägata, som
från gamla landsvägen gått upp i skogen vid en viss gård. Tåt var
byns huvud-fägata. En sydligare gata i samma by kallades Södertåt
1 Denna artikel utgör en om- och sammanarbetning av förf:s två smärre
bidrag i DHB 1940 och 1941 jämte senare tillkommet material.
2 För böjningstypen ifråga se LvDG 2 s. 139.
3 Dalmålet 2 s. 486.
4 Sid. 770 b.
6 Jfr Veirulf Bygdestudier s. 50.
6 Såsom bet. 1: a (tå, tå, te ted n.) anges hos Rietz: 'bygata, smal väg mellan
gärdesgårdar; en på båda sidor omhägnad väg', och som bet. 2 (def. tån in.):
'den del af betesmarken som ligger närmast ladugården eller intill någon by
eller gård, mellan gärdesgårdarna; oduglig betesmark; liten inhägnad betesmark
för små kreatur'.
2— 537294 Bror Lindén
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Matöt. Denna tudelade ett större område av »käftar», dvs. hägnade
inägor i byn.' Det har icke gått att få fram någon böjning av tåt i
dessa benämningsfall, vilka båda måste anses ha egennamns karaktär.
Men uppenbarligen föreligger här artikulerad form av tå n.. 'fägata',
och det torde icke ha varit alltför länge sedan ordet i älvdalsmål hade
appellativisk användning.
För Våmhus sn ett ortnamn:
Lilltå Zilto, »ställe vid Våmån (tvättplats), där en mindre gren av
Våmån delat av sig». Enligt uppgifter av gammalt folk i Bäck förde
man ned korna vid Lilltå för att dricka i ån.2 En mindre väg leder
dit ned.
För Orsa sn några ortnamn och ett textbelägg:
Hartågatan (Häratå-) b-ata-, gata i Vångsgärde by. »Gick troligen
från Pädersvallen österut till betesskogen».3 F.1. torde vara genitiv
av ordet dal. häre m. 'hare'.4
Lopptå lettptd, väg i Viborg. »En liten stump av Allmanvägen, där
denna går över Offermyrsbäcken. Allmanvägen trånges här in mellan
gärdesgårdar, som stänger för odlingarna på ömse sidor».3 Beträffande
det motiv, som namnets förled åsyftar, se förf. i verket Orsa 1 s. 577
(not 27) och jfr Du Chaillu Midnattssolens land 2 s. 293.
Långtå 11/4gtrsi, väg med kringliggande gårdar i Skattungbyn. Går
från stora landsvägen ned till gamla bron Storbro. På andra sidan om
Öran har byn betesmark, och dit går man med kreaturen via Långtå
och över Storbro. Den vägen har man också tagit vid färd till fäbodmarker och kölslogar norrut.2 — Långtå är här numera tydligen både
bebyggelse- och naturnamn.6
Stocktå stialetei, fägata i Maggås. »Gick från Ulusbrunn rakt österut,
ut i skogen. Gatan användes för att släppa ut kreaturen i skogen».3
1 Dessa uppgifter härröra från en uppteckning av H.L. 1936, varav förf.
godhetsfullt har fått ta del.
2 DO. — Den tillagda upplysningen signerad S.B. 1950.
3 Uppt. B.G. 1946 SOA.
4 I B.G:s uppteckning förklaras: byt m. = hare, i sms ;•st-. Jämför emellertid enligt samme upptecknare: Eragärd :em-, åker i Torrvål.
5 Uppt. B.L. 1934-35 SOA.
6 I ULMA:DO finns en variantuppteckning av L.L., som anger Långtå endast
såsom vägnamn. Jfr dock även FsMD 1: 4 s. 22, där Långto uppges vara benämning på nedre delen av Skattungbyn, Långtogata namn på en av byvägarna.
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Trångtå trbggtei, svårt pass i gamla klövjevägen över Ämån, V
Ämådalens station, i kanten på ett åtliggande berg. Här är mycket
trångt och sneda hällar i vägen, så att hästarna lätt halkade och
ibland förstördes. Även korna fingo tränga sig fram där.1 — M. avs.
på namnets betydelse jfr t. ex. Båset Älvd., trång passage i Rällans
nedre lopp, där det knappt går att komma fram med en vinterfora.
Fullt levande finna vi ordet tå i en bröllopsdikt på orsamål från år
16762, vari versrad 3 lyder sålunda: Chulloor Sioos hvveen dagh
Sturliga brasck au/ter thooni. Satsen betyder: 'flickorna ses var dag
storligen braska (stoltsera i granna kläder) utför fägatan'3, och dess
sista ord är bestämd dativform av tå n.4 Det näst sista, au/ter, torde
få förstås såsom fel (möjligen tryckfel) för autter 'utefter'; jfr dock
även ors. u//ter 'uppefter'.
För Ore sn en ortnamnsgrupp:
Långtå, en (förr inhägnad) långsträckt ängs- och myrsloge längs
Humoån från Kalvbron (i Brännmyrhedvägen) norr om östanviks
by ända uppåt landsvägen. Man skiljer på Långtå(s)änget
ovanför Kalvbron och Långtå(s)myren högre upp. Ett stycke av
Humoån i denna trakt har kallats Långta'sån.5 — Huruvida Långtå
här ursprungligen avsett något annat än den inhägnade slogmarksträckningen, är nu okänt. Sannolikt har dock denna fått sitt namn av
en omgärdad fäväg, som från östanviks by lett uppåt marken ifråga.
För Mora sn några ortnamn:
Lilltån, väg i Oxberg = Sandtån — se följ.
Sandtån 8ånelt6n2., svacka med backe och väg (Sandtåbacken resp.
Sandtåvägen seirlAt6-) ned till Dysåbron i östra Oxberg. Vägen där är
nu moderniserad, men sannolikt har där förr varit en fägata.3 Enligt
1 Uppt.

B.L. 1934 SOA.
Signerad A. FlorEeus och formellt riktad Aad oolloum Vngcharoum 'till alla
ungkarlar'. Ingår som nr 3 i B. Hesselmans utgåva av bröllopsdikter på dialekt
från 1600- och 1700-talen, NTU 10 s. 12.
3 Beträffande motivet jfr hos Rietz a.st : »Flikkorna på sop tede öm lögdas
kvälam (med på för pä 'pläga'?).
4 Jfr LvDG 2 s. 199: ex. *knä» med best. dat. ors.
Förhs sammanfattning av uppgifter från två olika tider: 1) H.G:s uppteckningar 1911 ULMA 660: 4 s. 30 f och 2) upplysningar erhållna genom fil.
kand. Thure Persson (Tannerhagen) i brev okt. 1939.
6 Uppt. B.L. 1936 SOA.
2
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annan uppteckning tycks samma väg även ha kallats Lilltån: »sandtåni
el. !i12,tåni, väg i Oxberg, omgiven av gärdesgårdar men inga hus
(dålig, sandig jordmån)».1, tSmet, åk9r. i Vinäs — skr. Smaltå 1845 RbVin. Jfr härtill:
Smaltåkern 1848 SSkbVin (för *Smaltååkern), Smaltåkitt -kilten 1845
RbVin resp. 1848 SSkbVin. Samtliga ägonamnen äro nu komna ur
bruk. Men att en smal gata har gått ned utmed s. k. Graven, Vinäsbäckens dalgång genom Vinäs by, framgår av storskifterkartan och
även av A. Pers' Vinäsbeskrivning i boken Rull Mats 5., 9 och 12.
Pers själv — den ende som kunnat erinra sig namnet — har också
bekräftat, att med Sma/tågatu menats en gata eller väg »just vid
Vinäsbäckens västra eller sydvästra sida utmed graven».2
Under tun, s. 763 a, upptar Rietz' ordbok två ortnamn från Mora,
vilka enligt min mening höra till tå-gruppen:
»T ön, m. gata, väg, omgifven af skidgårdar; deraf Agr-tern, &Listern, m. namn på tvenne sådana gator i östnors by af Mora socken».
Vid efterfrågning år 1936 befunnos dessa namn okända även av äldre
östnorsbor. Rietz' sagesman har emellertid sannolikt varit dåv. riksdagsmannen Bälter Sven Ersson, som just var bördig från östnor3;
och uppgifterna äro utan tvivel riktiga, fastän Rietz har missuppfattat
dem i vad gäller efterledens form och betydelse. Han har tytt -tön
såsom en obestämd (eller likalydande bestämd) maskulin nominativform av ordet sv. di. tun4, medan i själva verket föreligger bestämd
dativ av tå 'fägata' med feminin böjning — jfr ovan Sandtåni och
Lissltåni i Oxberg, och se vidare nedan. De båda gatunamnen, nmsv.
Havertån resp. Ristån, kunna antagas ha betytt 'fägatan, som går
förbi havreåkern (-åkrarna)' resp. 'fägatan, som leder till riset (små--skogen) eller Riset retyce (gårdar strax NV östnors by)'.
För Sollerö sn ett par ortnamn:
*Tåd 'Tået', dat. best. töm:), en smal »gata» i Björka fäb. från lands1 ULMA:DO (F.R.). — Den här lämnade beskrivningen är tydligen arkaiserande och avser äldre förhållanden.
2 Hans mors hem hade legat vid denna väg. Enl. brev n/5 1940.
3 Om Bälter-Sven se Pers Rull Mats s. 71 ff, H. Wickman i SvBiogrLex och
i DHB 19538. 11 f.
4 Som appellativ helt okänt i Dalarna. — Då J. Sahlgren i NoB 38 s. 27
åberopar Rietz' uppgift om .tun (t6n) från Mora, har han tydligen förbisett eller
glömt mitt påpekande i DHB 1940 s. 157.
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vägen nedåt Myrgården, där man gick med korna ut på bete v.v. —
»gick upp-ätter tåno». Endast gamla Björkabor minnas nu namnet.1
t Rannmyr(s)tåd el. -täd, skr. Ranmyr Tåd Ranmyrstäd c:a 183840 RbGru. Namnet bör urspr. ha avsett någon fäväg ut mot Rannmyren från endera av närliggande byar, jfr ÄgSo.
Formen -tåd -täd?, nom, ack. best. ( = obest.), stämmer liksom tåno,
dat. best., med dialektens böjning av ordtyp n. V.
Ytterligare några österdalska namn må här anföras såsom möjligen
sammansatta med tå -tä 'fägata'..
Rångtås rögtos-, ett gårdsnamn som funnits i Garsås och Nusnäs
byar i Mora sn — i Garsås ännu i mannaminne — och som ingår i
åtskilliga marknamn (Rångtåsgrävning, Rångtåskätte, Rångtåsmyr,
Rångtåsmussen2, Rångtåstäppan; alla skrivna Rångtos- 1842-43
RbGaNu). Detta namn, vars akuta akcentuering torde vara sekundär,
kan av flera skäl icke gärna förklaras ur ett personnamn på Ragn-3
men skulle formellt väl kunna vara genitiv av en sammansättning
på -tå och då ahtingen ett *Vrångtå med bet. 'den krokiga fägatan'4
eller också ett *Run- el. Rönntå 'fägatan med rönnarna' (till dal.
*runa? : mor. rångna -rången o. d. 'rönn')5.
Sunnatå simata --tet el. Sunnatä simatk, namn på ägomarker vid
två olika byar inom Leksands sn5:
1. Område med åker och äng i södra delen av S. Bergsäng (Hola)
— skr. Sunnatå 1827 Rb. Området ligger på sydsidan om en väg, som
numera kallas »Stygga gatan» och som förr varit fägata. Emedan det
består av flera skiften och ägolotter, talar man om olika Sunnatår
sinateir Danils Sunnatå, Smed-Pers Sunnatå osv. Substantivisk användning av namnet visar sig också i uttryck ss dyda sate 'den där
(fem.) Sunnatå' och vi va ti sinata a slog 'vi voro i Sunnatå och
slogo'. Ht: Sunnatäsvad,en simatee-, sank ängsmark i trakten.
Enl. brev H.N.M. n/5 1953.
Rångtåsmussen se DNO 1: 1 s. 115 f.
8 Jfr venj. älvd. gården. Rangd, troligen av Ragnhild liksom venj. Mangd
5

2

OM

av Magnhild.
4 Beträffande förledsformen jfr att det på adj. vrång bildade subst. vrång f.
'båtspant' allmänt har w.-bortfall inom DMO — LvDG 2 s. 104.
5 För dalmålsformerna av ordet rönn (*runa?) jfr s. 95.
Uppt. B.L. 1934 och E.M.C. 1935 SOA (med uppslagsform Sunnantå resp.
Sunnanå) jämte brevmeddelanden A.N. ni„ 14/„ och 25/ lo 1946.
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2. Backe med åker och hagmark (flera skiften) vid S. Lindberg,
efter gamla vägen till Risholen. Ht: Sunnatå(s)källan simata- ••••• -tes-,
källa i trakten.
Att tolka dessa namn såsom sammansatta med -tå -tä 'fägata',
nmsv. Sunnantå resp. Sunnantä 'söder om fägatan', synes icke möta
något formellt hinder och kunde i båda fallen anses väl motiverat av
sakförhållandena. Vad man närmast tvekar inför, är att nödgas räkna
med växelformer tå och tå subst. som ingredienser i namn inom ett
och samma dialektområde — jfr ä. soll. Rannmyrstäd (trol. läs- eller
avskrivningsfel för -tåd) och det mera isolerade ä. mor. Stora Täd
(en äga vid Gopshus, se s. 24). Härtill kommer, att namnen av ortsbefolkningen nu allmänt uppfattas såsom adverb på -tå '-ut-å' och -tä
'-ti1'.1 Adverbsammansättningar på dialektalt -ta förekomma också
mycket riktigt i NeSi-området, ex.: leks. åtalce 'baktill, bakom' (DO:
åtan-till), rättv. attatä 'bakefter, efteråt' (DFÅ 1867 s. 81), bod.
nklatct 'nedtill' (DO: nedan-till), rättv. sinat& 'där i söder, i Sörbyggefjärdingen' (DO: sunnan-till).2 Och dialektalt tå av ut-å är i
prepositionell användning belagt från bl. a. Boda och Rättvik, ex.:
o a gått tå Vässtanå 'hon har gått (ned) till Västanå' Bo (DO: ut-å).3
Men några sammansättningar med -(u)tå träffas icke i ULMA:s
samlingar och synas icke påvisbara i nutida dalmål. I Ericus Karlins
Diss. de paroecia Leksand, Ups. 1813-15, märkas pag. 13-14 dialektorden attatå 'pone, post' och nodatå 'infra'. Men vid närmare granskning av trycket från 1815 ( = pars II: pag. 11-18) finner man, att i de
med mindre stil satta nottexterna — vari den lilla ordlistan ingår —
skillnaden mellan å och ä icke har blivit upprätthållen utan att där
i mer än halva antalet fall står å för ä (eller d)4; och utan tvivel bör
därför här läsas attatä och nodatä (nödatä5 ).
i Sålunda har Bergsängs Sunnatå också förklarats i en proseminarieuppsats
av E. M. Carlsson 1936 (SOA ace. 880), där det fått uppslagsformen Sunnattå.
2 Ett ägonamn Sunnantillrönningen, att. Sitnata rhroy ja, gällande slogm.
söder om byn, finns upptecknat från Hedby i Leksand (E.M.C. 1936 SOA).
3 Jfr även dial. ti för ut-i, ex. se föreg. s. och hos LvDG 1 s. 219.
4 Ex.: Mårkvårdigheter, Nå/tåget; bålla 'posse, valere' (för böna), Dagsått
'crepusculum', få/si 'vestigium' (för lä/si), gåta 'pecudes pastum agere & curare'
(för göta), Mgd 'modus, moderatio' (för hägd) m. fl. — Typen å tycks ej ha
funnits i den till noterna använda stilsorten, men i några fall förekommer ä.
5 Dialekten har ju i dylika fall 8 som motsvarighet till rav. e (av i); jfr LvDG
1 s. 134 och f. ö. exempel från Boda ovan.
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Något adverb sunnatå har således icke kunnat styrkas från vare
sig Leksand eller Dalmålsområdet överhuvud, och man kan ifrågasätta om en sms. *sunnan-utå ens skulle ha varit semantiskt rimlig.
Jag finner det på grund härav antagligt, att ortnamnen Sunnatå
verkligen innehålla substantivet tå 'fägata' men att de — sedan detta
kommit ur bruk som självständigt ord — blivit felaktigt uppfattade
såsom adverb på -(u)tet och sedan delvis ersatts med det i dialekten
gångbara adverbet sunnatä sunnantill 'på sydsidan, (där) i söder',
vilket också torde ha känts mera träffande.
Rörande böjningen av ordet tå 'fägata' på österdalskt område ha
vi redan funnit, att detta i ett par älvdalska namn uppträder som
neutrum, dvs, med samma genus som i västerdalmål (Li Tra) och i
fornsvenska. Den i orsamålsdikten från 1676 mötande formen thooni
(för *tåni), vilken föregås av en dativstyrande preposition (au/ter för
*autter 'utefter'?), är också — såsom ovan antytts — att förstå som
artikulerad dativ av neutral ordform. Solleröns Tåno och Ranmyrtåd
(-myrstäd) visa ävenså neutral form. Våmhus- och Orsanamnen säga
oss ingenting om efterledens genus, ej heller det något osäkra leks.
Sunnantå.1 Den kompositionsform på -s-, som Långtås-namnen i Ore
uppvisa, kan och torde förutsätta ett neutralt tå; men den är icke
bevisande.2 Från ett par olika håll inom Mora sn ha vi namnformer,
på -tåni -tån (skr. -t6n), som innebära feminin böjning av ordet: dalmålets typ f. VII.2 Med hänsyn till det övriga darska och nordiska
ordmaterialet är man emellertid berättigad antaga, att denna böjning
är sekundär och utgör en relativt ung ombildning av neutralt tå.
Genus neutrum bör man också kunna räkna med för ett par inom
Dalabergslagen befintliga ortnamn Tå, båda bebyggelsenamn: 1. Tå
ta, by i Gustafs sn — skr. Tåå 1663-64 Jb, Tåå G90 Kb1925. 2. Tå
ta, lägenhet ovanför byn Heden i St. Kopparbergs sn — »Tå ståndar
öde» 1539 KrönSaml s. 15.
De härovan berörda ortnamnen visa, att ordet tå 'fägata' förr varit
brukligt i såväl österdalarnas och Dalabergslagens som Väster1 Den troligen mera tillfälligt använda pluralformen -tår (se ovan) stämmer
med böjningen av såväl knä n.: pl. knär som tå f.: pl. tån., vartill formen kan
vara ansluten.
2 Jfr fallen ors. Lillåsbron och Storåsbron till Lillån o. Storån (DNO 1: 1 s. 70).
3 Enl. LvDG 2 s. 131 f och 192 f.
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dalarnas folkmål. Ordet möter också — i formen ta (jämte tx) n. — i
Dalalagen. Det förekommer i flera av lagens balkar och visar dels en
allmännare betydelse 'väg' (lxggia ta a annan 'lägga väg in på annans
område' Byggn. 20: 1), dels en mera speciell 'bygata, väg som låg
utanför tomtråna och således inneslöt alla byns tomter' (ex. innan ta
oc tomta ra 'inom bygata och tomtrå' Manh. 4: 1, ytan toc tompta ra
Byggn. 24). Det från nyare tid kända ord- och ortnamnsmaterialet
synes emellertid knappast peka på någon annan betydelse än 'bygata,
fägata som leder ut genom byn (mot utmarken)'.' Naturnamnet ors.
Trångtå får väl snarast uppfattas som ett jämförelsenamn.
Anm. Den ej blott från fornsvenskan utan även från nysvenska dialekter (Härj. Upp!. Sdm. enligt Rietz) kända sidoformen till tå: tä2,
vilken torde utgå från *tanhwia, har för övD:s vidkommande redan
varit på tal i fråga om Leksands Sunnatä, däri vi kanske endast ha
att se ett adverb på -tä '-till' i användning som folketymologiserande
substitut för fördunklat Sunnatå. Möjligen föreligger dock tä n. i ett
enstaka namn från Ovansiljan, Stora Täd, vilket (jämte akelbiörk3,
Kumbel Grund och up i Grafwen) nämnes i en lagfartshandling från
1774 och då avser en ängsmark vid Gopshus i Mora sn men numera
är okänt i bygden och därför ej har kunnat närmare lokaliseras., Form
med -d är just vad man i Mora liksom i Soll (jfr där tRanmyr, Tåd
-myrstäd) hade att vänta som motsvarighet till älvdalska .på -t (jfr
där Tåt och Södertåt). De förstnämnda bygderna ha t. ex. knid obest.
och best. (mot älvd. kni knit) 'knä', tod (41vd. to tot) 'sämre lin', stråd
(älvd. strä strät) 'strå,'.4 I det sist anförda fallet ha vi ett exempel på
levande växling inom GMO av former med å- och• ä-vokal hos samma
otdtyp.4 Ett annat fall, där liknande växling synes ha förekommit
inom området, representeras av förhållandet mor. ortnn. Råudden:
Räbäck (udde och bäck vid gamla gränsen mellan Mora och Orsa
strax N Vattnäs by) .6
1 Detta

sagt med reservation för de svårbedömda Leksandsnamnen Sunnatet.
Den ingår även i appellativa smsr ss skogstä (Rietz s. 770 b) och valltä
'vallväg med gärdesgård på båda sidor' (Tiselius Fasternam. s. 24).
8 Fär detta namn, nmsv. Hakelbjörke, se DNO 1: 2 s. 71.
Jfr LvDG 2 s. 98 och 199, f. ö. DO.
5 Jfr härom LvDG 1 s. 28, 200 och 310.
0 Om ~Men och Räbäck närmare se förf. i Orsa 1 s. 547 med not (s. 576).
•
2

Stubbmillan och *Stubbmills grävning.
För en skogsodling — di. gröming 'grävning' — nedom Bergkarlås
by i Mora sn gäller ett namn, som nu uttalas stibbm i /a — mik) (m. v .?).1
Det skrives: Stubbmilan fl. g. -mila -milen 1843 RbBeVa, Stubbminan SSkbBe u. å. Som synonym eller delbeteckning nämnes Stubbmils gräfning 1843 RbBe. I cit. lantmäterihandlingar anges marken
dels som åker och dels som slog.
Förleden i namnet Stubbmillan är givetvis en form av stubbe m.
liksom i de ur Mora-revböcker antecknade Stubbgräfning och Stubbröning (båda 1843 RbBe), Stubbhagen (1845 RbVin) samt i det alltjämt brukliga Stubbmuss (vid Färnäs — se DNO 1: 1 s. 115). Ordet
torde i dylika fall åsyfta 'kvarstående stubbar efter vid röjning fällda
träd'. Jfr det i DD 3 s. 77 (1548) mötande appellativiska Stubberödh,
som hos Dahlgren Glosa. s. 817 (stubberöd f.) översättes med 'uppröjd
skogsmark'.
Efterleden i Stubbmillan utgöres säkerligen, trots den avvikande
vanligare uttalsformen, av prep. mellan di. millå (milo jämte trycksv.
milo); och namnet som helhet är ett prepositionsuttryck nmsv. stubbmellan, äldre dal. (ev. fdal.) *stubba millom med bet. 'marken där
man brukar el. får slå mellan stubbarna'. På nutida moramål lyder
visserligen motsvarande verbaluttryck .2,/o milo stum (med dativ)
Be2, och prepositionen mellan tycks numera allmänt i dalmål styra
dativ i till sammansättningar icke övergångna uttryck.3 Exempel i
ställning före substantiv: mulla banom 'mellan barnen' Bo, (sätt si)
millå kullum '(sätta sig) mellan flickorna' Mo, millå må/om 'mellan
målen' Tra, mula tannuma 'mellan tänderna' 0; iss-hjär rågåtå jr
millå Nausneskallum åg Garskallum 'den här rågatan är mellan nus1 Uppt. B.L. 1939-46 SOA. — Möjligen är varianten -mild '-mellan' uppgiven i förklarande, »förbättrande» syfte.
2 Uppt. B.L. 1946.
3 Mindre genuint verkar ett undantagsfall som sleke& mild twå jeldär
'liksom mellan två eldar' Ve (DO).
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näskarlarna och gars(ås)karlarna' Vå.1 Och i ställning efter substantiv2: brächtm-mill4 'mellan sängbräderna', grcinn4m-mill4 'mellan
grannarna', lckncl4m-mil14 'från strand till strand', weggikm-mill4 'från
vägg till vägg' Ä, dajtjuma mulla 'från dike till dike', weggumct mula
'från vägg till vägg' 0; jfr äv. sammangånget änclomilla 'från ena
ändan till den andra' Dju. Men att genitivkonstruktion brukats i
äldre språk, antydes av det ålderdomligt verkande älvdalska uttrycket Qnndcp mi114 'mellan ändarna', där gnnd,cm, med bibehållet
-n är bestämd gen. pl. ( < *endanna), varom se LvDG 2 s. 67.3 Obestämd genitiv pl. har man att ansätta för ett stort antal i dalmål belagda sammangångna stående uttryck utan mellanvokal, ex. (nmsv.)2:
bergmellan 'från berg till berg' Bju Ma, bymellan 'från by till by'
Ä Bo m. fl., grannmellan 'mellan grannarna' Or, gårdmellan 'mellan
gårdarna, i g.' allm., hanclmelktn 'ur hand i hand' Ma Or, landmellan
'från strand till strand' Ä So Ma, lårmellan (se nedan under rådmellan) Ä, manmellan 'från man till man' Ma, målmellan 'mellan måltiderna' Ä Bo Tra, rådmellan (inte längre rådmellan än lårmellan
' . . mellan besluten än mellan låren') Ä, tidmellan 'emellanåt, på mellantider' Bo Le, vädermellan subst. 'uppehåll mellan regnskurarna (äv.
bild!. om kvinnohumör)' So, väggmellan 'mellan väggarna' Mo, ändmellan 'från den ena ändan till den andra' Mo. Flera av dessa uttryck
ha fornsvenska och nutida utomdalska motsvarigheter, ex.: fsv.
handa mellan —handmellan 'omhänder', landa mellom, manna me11om4;
sv. di. bymellan (åtm. 5dm5 ), gårdmellan (åtm. Got16 5dm7 Up! Osv)
— -emellan (Osv)8, väggmellan (åtm. UPP); no. gardemillom, landm,illom,
veggjemillom" m. fl. Dessutom märkas: fsv. i&e mfflllum 'tiden mellan
1 Samtliga exempel hämtade ur DO. Det sista härrör från Save Dalm. 2
s. 768.
2 Exemplen hämtade ur DO.
3 Jämför ett fsv. fall som mtellir rikiwnme (VGL I), med genitiv enl. Söderwall
Hufvudepokerna s. 38.
4 Söderwall 2 s. 80 f.
6 Utt. bymilla enligt meddelande av doc. Lars Hellberg.
7
Rietz s. 186 b.
8 Utt. gardamilla GotlOB s. 299.
8 Vendell s. 307, Wessman s. 246.
uttr. fara väggmellan 'vara underlägsen i slagsmål', enligt meddelande
av fil. dr Oskar Lundberg.
Aasen under resp. förledsord.
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isarna, dvs, från vår till höst ( = om sommaren)'l, morkia mallan
'mellan mörkren, dvs, från morgon till afton ( = om dagen)"; sv. di.
helgmellan -mellom 'mellan jul och trettondagen' (åtm. Got12), mörkemellan (Hall Små3) — mörker-mellan o. d. (Got14); no. husa-millom
(huse-millom) 'från hus till hus'.5 Som ortnamn förekomma på svenskt
område: Bäckmellan 'mellan bäckama'6, Sjömellan --millan 'mellan
sjöarna' (bl. a. på flera ställen i Småland7) och Sjömellanet (i Malung
Dal), Amellan 'mellan åarna'7; och på norskt område: Aamellem,
Bwkkimellem, Vattnemellem (fno. d Vatnamillum).8
Konstruktionen ifråga är alltså en »samnordisk» företeelse. Och den
sammanhänger med att prep. adv. mellan (fsv. ~nom mmllin ~lian
fvn. mi//i millim mi//um osv.) under anslutning till prepositioner och
adverb på -an utvecklats ur dativkasus av ett substantiv fsv. medhel
midhel *mwdhal 'mitt, medelpunkt'; jfr fvn. prepositionsuttr.
me6al (i meåål) ci milli med genitiv, ex. ci meal kåsa el. hitsa d meaål
(d mi//i) 'mellan husen'.
Rörande moranamnet Stubbmillan, nmsv. Stubbmellan, får ytterligare anmärkas att den nu vanligare uttalsformen med -a (-mulla)
torde bero på anslutning till svag feminin ordtyp (jfr skrivn. -milan
-minan Rb etc.). Sådan anslutning har legat nära till hands, sedan
marken — äldst röjd till sloge — blivit odlad och kunnat betraktas
som en »grävning» (f.).
Den blott skriftligt belagda, nu obrukliga sekundärbenämningen
Stubbmills grävning (Stubbmils gräfning 1843 Rb) förefaller snarast
att vara en lantmätarkonstruktion, betingad av att Stubbmilla(n) i
egenskap av ägonamn blivit uppfattat såsom en vanlig sammansättning med substantivisk efterled. Ett morfologiskt motstycke av folklig
uppkomst träffas annars i gårdn. Sjömilsås pmalsds i N. Sandsjö sn
Jkp, som enligt N. Lindqvist a. st. torde innehålla ett Sjömellan
(-minan).
i Se Lundahl i ANF 1940 s. 119 m. litt.
2 GotlOB s. 328.
3 Rietz s. 458 b.
3 GotlOB s. 642, jfr äv. Rietz a. st.
3 Se not 10 föreg. sida.
e Se Ståhl Kvill och tyll s. 74.
7 Se N. Lindqvist i Nässjöbygden s. 62.
8 Jfr NG Incll. s. 16 med hänvisningar.

Upplåtmyren och -källan (-tjärnen).
I nordvästra hörnet av Mora sockenområde, inemot Älvdalsgränsen,
märkes följande lilla namngruppl:
Upplåtmyr -en iapleit—iav.2,14(g)s-, större myr kring rågången VNV Axisjön (G102); Upplåtkälla -n el. -tjärne -n, s. u.,
källtjärn i myren.
Mitt upptecknande och undersökande av dessa namn var föranlett
av en notis i ULMA acc. 8413 s. 24, så lydande: »uppgtkellda, kommer
från upplåtm,ör, första sammansättningsleden svårförklarlig».2 Namnen
befunnos kända och brukliga dels i Oxberg Mo och dels även i Evertsberg Ä. Vid efterfrågningen framkom, att myrkällan (-tjärnen) också.
åtnjuter en annan, mer öknamnsartad benämning, Kuttspeglekiatspe2.3,
vars senare led är di. spegle m. 'spegel'. Det blev på samma gång
klart, att båda benämningarna på var sitt sätt — i kortfattad språkform — skildra ett nödfallsmoment i äldre tiders grästäktsarbete.
Det var rik starrväxt och gammal myrslåtter i trakten kring Upplåtkällan. Men där var mycket sankt, och det växte gräs ute i själva
tjärnen. Manfolket pulsade och slog ända ut i vattnet; och när kvinnorna skulle räfsa ihop det slagna gräset, måste de fästa upp kjolarna
för att ej bli våta. Emellertid speglade tjärnens yta. Den har nämligen,
tack vare sin natur av källa, ett klart och blankt vatten. — Liknande
slåttermoment skulle förmodligen kunna påvisas från andra håll i
vårt land. Här kan till jämförelse anföras en motivbesläktad vispestickeramsa (liebryningshärm) från Uppland, »vackra flickor, vita
lår», varom se 0. Lundberg i SvLm 1949 s. 118.
Benämningarna Upplåtkälla-n --tjärne-n och Upplåtmyr-en äro
bildade med verbaluttrycket låta-upp i en betydelse 'draga upp,
fästa upp'; jfr DO låta st. v.: smst. m. adv. upp, där uttrycket förut
finns belagt från Djura i bet. 'öppna (spjäll)'. Variantformerna
1 Uppt.
2

B.L. 1939 SOA.
Frågelistsvar för Oxberg, Mora, av F. Rombo 1935.
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Uppslått- och Uppslags-, vilka uppenbarligen äro sekundära ombildningar, visa utbyte av verbformen -låt- (: låta inf.) mot abstrakta
substantivbildningar på verbet s/å — ett utbyte som kanske delvis
orsakats av association med grässlåttern.
Enligt ett par samstämmiga uppgifter var det folk från Oxberg,
som av gammalt hävdat och nyttjat slåttern på Upplåtmyren.1 Och
det var oxbergskullor, som med sin frimodiga åtgärd föranlett de
här ifrågavarande naturnamnen. Den mer öknamnsartade, skämtsamma benämningen för källtjärnen har emellertid en motsvarighet
också inom Älvdalen, där kfutspekhn gäller för en liten tjärn. N
Dysbodarna — på bykartan för Dysberg kallad »Spegeln», med eufemistisk förkortning. Tjärnen ligger på en av dysbergsfolk hävdad
gammal gässel- och slåttermark, och man har veterligen även här
brukat gå inåt vattenkanten och slå ut i vattnet. Antagligen är dock
namnfallet inom Mora äldre och har varit mönsterbildande. De båda
namnarna tillhöra två angränsande bygder (f. d. settungar) av samma
gamla sockenområde: Moraområdet. Om dylika toponyma motstyckesförhållanden inom närliggande bygdeområden se 3: 4.
1 I Evertsberg gjordes däremot gällande, att det icke varit någon ägoslåtter
på stället utan att vem som helst fått slå där.

Gravudomen.
Gravudomen är namnet på en udde (vid högvatten holme) med slogmark vid österdalälven ONO Väsa by i Älvdalens sn. Uttal: gråvutdtluemqn --c/42m/n.1
Till namnet är knuten en lokal sägen, att en person en gång skall
ha fått till straff att gräva (uppodla) området i fråga. Men ehuru
betydelsen sålunda är någorlunda klar, torde namnet ändå förtjäna
en viss saklig och språklig kommentar.
I tingsprotokollen från 1500- och 1600-talen förekommer ej sällan
uppgiften, att vid ägobyte o. d. skillnader i areal eller jordmån utjämnas genom att den ene gräver jord åt den, som annars skulle ha
blivit lidande: gräffuer åt honom igän, såsom det stående uttrycket
(med formella variationer) lyder.2 En dom i sådant mål kan givetvis
under särskilda omständigheter ha fått innebörden eller skenet av
straff för vederbörande, och *grävdomen (gravu-) 'domen att gräva
åt en annan igen' kunde lätt bli namn på den mark, som blivit bestämd för grävningen.
Älvdalsnamnets förled Gravu- utgöres av en infinitivform av
verbet di. grava (grövo) 'gräva' med den särskilda ändelse -u, som i
funktion såsom stöd- och bindevokal i OvSi-målen är vanlig eller
normal för kortstaviga verb av samma typ vid deras användning
som förleder i sammansättningar.3 Gravudomen förhåller sig därför
till di. gråvå på alldeles samma sätt som t. ex. akudon 'åkdon' till åka
(fsv. aka) och bakutrug 'baktråg' till di. båk,å 'baka'. Jfr vidare 2: 2 B
Rassakubäck.
Uppt. H.L. 1934 och B.L. 1939 SOA. Hos den förre med uppslagsformen
Gravådomen.

Se Lindén Domböcker s. 33.
Jfr LvDG 1 s. 176. — Kompositionsformen torde vara att sammanhålla
med typ fvn. fQrunautr, tQlurnaar, Qkuvegr etc., däri förleden väl till ursprunget
är genitiv av motsvarande sv. fem. verbalsubstantiv: *fara, tala, *aka osv. För
denna fråga jfr Wess&l. SySpråkh 2 s. 57 och Aasen NoGramm s. 250.
2

3

Till användningen av ordet golv (hässjegolv) som foderoch j ordmåttsbeteckning.
SAOB redovisar såsom betydelse 4 av ordet golv användningen:
'(i Norrl., landt.) mellanrummet mellan två stolpar i en (sädes)hässja;
förr äv. om stolparna jämte tillhörande stänger'. Sammansättningen
hässjgolv, vartill a. st. hänvisas, återfinnes sp. H 2148 i formen
hässjegolv med förklaringen: '(i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat)
golvliknande underlag av trä under hässja (på fuktig mark); allmännare: hässjeställning; äv. (o. vanl.): mellanrum mellan två stolpar i
hässja'. En sammansättning högolv, till vilken icke hänvisas vare sig
under golv eller hässjegolv, finns upptagen sp. H 2222 med bet. 2
hässjegolv.
Hos östergren NSO anges för golv såsom bet. II (Bibet. Lant.): 2 '
'hässjegolv: avståndet mellan två stolpar i en stånghässja (3-4 m.)'.
Smsn hässjegolv återfinnes här även under hässja, sp. 540 i bd 3.
Ifrågavarande användning av ordet golv (hässjegolv etc.), för vilken
SAOB meddelar litterära belägg från 1748, 1756, 1836, 1886 och 1930',
kännes genom nutida uppteckningar särskilt från området Jämtland—
Härjedalen—Dalarna. I SOA DiOrds hittas följande uppgifter från
Jämt!. och Härj.:
Ragunda sn, Jämtl.: gidv n. »Ordet ingår, sannolikt i en reduktionsform av sammansättningen stargolv, i namnet Golvstamyran.»
(B. Flemström 1938). Jfr annars om golvstad 'plats för hässjegolv
(myr-, vinterhässja)' DNO 1: 1 s. 127 — anm. av B.L.
stargolv stitrggv -göZv n. 'starrhässja' (B. Flemström 1938).
Revsunds sn, Jämt!.: starrgolv stårggv n. 'hässja för starr'. Består
1 SyKulturb 5-6 s. 270: »I allmänhet bar man fram allt det hö, som hässjeställningen, hässjegolvet, beräknades rymma, innan arbetet med hässjan började.
En hässja på två golv hade en längd av sju alnar och rymde sex kuvar med
sex kämmor i varje, vilket utgjorde ett lass». (0. Bannbers' På slogmyr och
lavhed — Malung).
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bl. a. av ett brädgolv att skydda starren för vattnet i myren. (0. A.
Gudmundson 1931).
Hede sn, Härj.: ggv n. 'hässja för starr på myr'. »Ordet ingår i ortnamnet Golvänget, äldre namn på gården Änget.» (C. Lindberg 1934).
Lillhärdals sn, Härj.: gAv n. 'hässja, bestående av tvenne stolpar
eller tvenne störpar med mellan dem upplagda stänger, på vilka höet
lägges'. När golven bli flera än ett i följd, kallas hela torkställningen
häs f., och de med stänger fyllda mellanrummen mellan de olika störparen eller stolparna kallas var för sig golv. Synonym: hässjegolv.
(Niss Hj. Matsson 1939).
För Jämtlands del kan härtill förtjäna anföras en notis från Hammerdals sn, ur Fale A. Burmans dagböcker 1798 (Nordlander Norr!
Saml 2 s. 97), vilken visar att ordet golv här även haft användning
som måttsbeteckning för hö: Ett golf holler 18 fång, hvart fång högst
2 DM .
Från Idre sn i Dalarna föreligger i SOA DiOrds en uppteckning av
ordet hässjegolv hc:efagAv n., som där betyder dels 1) 'stomme till
höhässja, bestående av på något avstånd från varandra vertikalt
uppställda . . . stolpar eller störar, mellan vilka stänger läggas upp
på i hål genom stolparna insatta pinnar eller på vidjor . . .', dels
2) 'det hö, som rymmes på en dylik stomme' — man räknar mängden
av insamlat hö i golv. (Niss Hj. Matsson 1936).
Från Dalabergslagen finnas ett par uppgifter om golv i bet. 'avståndet från en krake till den nästa' (St. Tuna — Aug. Grönberg i
DHT 1926 s. 142) och 'det hö som rymmes mellan två hässjegubbar
i en hässja = ett avstånd av 5 steg' (By sn — SOA DiOrds: K. Hessling
1935). Härtill kan läggas en anteckning av Carl v. Linné från 1734,
gjord vid hans resa från Falun uppåt Bjursås (Linnés Dalaresa utg.
1953, s. 10): »Höet, som redan wid midsommarstiden begynt afhuggas,
torckas med höhessior, som bestå af upstående krak, af liggande rood
med stöd, giörandes gemenligen femb gålf i hwar hässia; hwilchet
sätt att torcka hö är i Swerje rart at se». Notisen kommenteras aa
s. 170 av J. Granlund sålunda: Hässjan med flera golv var en form,
som förekom inom bergslagsområdet. I Ovansiljan var hässjan engolvig. När två golv förekommo, kallades den med en egen term
»tvigolv» eller »sköte».
För övre Dalarnas del möta fylliga uppgifter i ULMA:s dalmåls-
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ordbok (konc. 8:o).1 Här upptages som bet. 1: c en användning av
golv motsvarande den hos CogNSO såsom nusvensk redovisade: 'avstånd mellan två stolpar (krakar, krak) i en hässja, mellanrum mellan
två hässjestörar' Mor. m.fl. En bibetydelse 'så mycket hö som rymmes
mellan »kraken» i en hässja' är uppgiven från Ors. Or. Leks. Dju.
och (för smsn hässjgolv) Mock. Den exemplifieras med uttryck ss två
ggv hö Leks., e fikk ato gsZv e sumå s 'jag fick aderton golv i somras'
Or. — Såsom bet. 2 äro noterade flera närstående användningar: a)
( = hässjgolv, stackgolv, hässjbonad, golvstad) 'underlag till vinterhässja'
Or. Silj., 'underrede i hässja för hässjning av myrhö eller annat hö
(när man ville ta vara på höfröet)' Järn.; b) ( = hässjgolv, högolv,
hässjbonad) 'hässjeställning, stomme i el. till en hässja' S. Venj. Äpp.;
c) 'myrhässja (hässjestomme med foder)' Mor. Ors. Här märkes även
bibetydelsen 'fodermängd som bildar en hässja' Mor. Dju.; d) ( = sloggolv) 'så stor slåttermark som ger en hässja hö, gräsmark där man
får så mycket hö att det lönar sig att hässja det' Venj. — Som specialtermer hörande till bet. 2: b nämnas smsna tvegolv och tregolv, tvestöroch trestörgolv, ändgolv m. fl., om vilkas innebörd närmare se CIDB
1 s. 235 if. Till bet. 2: c hör myrhösgolv (mörösgov) 'hässja på myrslog'
Mor., i DO upptagen under högolv; och till 2: d (eller kanske snarare
till 2: c, jfr s. 34 not 1) starrgolv 'mark som ger en hässja starrhö' Venj.
Av de som synonyma med golv härovan anförda smsna på -golv är
hässjgolv belagd från Mor. Or. Våmh. Venj. Mock. Järn. Äpp. Lim.
Tra., högolv från Mor. Soll. Ors., sloggolv från S.Venj. och stackgolv
från Järna. — Om myrgolv 'liten jämn myr' Ma1.2, väl sek. t. ovan
angivna bet. 2: d, se s. 36.
Förmodligen har golv som höbärgningsterm från början avsett
'mot markväta skyddande golvliknande underlag till hässja för visst
slags hö (myrhö el. fröhö) eller för säd' — jfr SAOB:s förklaring av
smsn hässjegolv samt ovan återgivna uppgifter ur SOA DiOrds: starrgolv (Revsunds sn Jt1) och DO: golv bet. 2: a.3 Ur denna ordets
användning torde närmast ha utvecklats betydelsen 'mellanrum el.
avstånd mellan två stolpar i en golvhässja' ( = DO golv bet. 1: c),
1 Ett

par notiser i SOA DiOrds ge intet utöver DO, frånsett nedannämnda

golv = myrgolv.
2
3

Även enkelt golv med samma bet. uppges i SOA DiOrds, av N.Hj. 1932.
Om konstruktionen av golvhässjor inom övre Dalarna se CIDB 1 s. 232 ff.

3 — 537294 Bror Linden
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vilken synes vara den mest spridda och lexikaliskt bäst belagda.'
Nära denna betydelse står den hömängdsangivande 'så mycket hö
som rymmes mellan två hässjestolpar' ( = DO golv bet. 1: c: bibet.),
vilken kännes ej blott från övre Dalarna och Dalabergslagen utan
även från Norrland. Till den förra ansluter sig naturligt också den
av 'hässjeställning, stomme till golvhässja' ( = DO golv bet. 2: b —
jfr f. ö. SAOB:s tillägg: 'förr äv. om stolparna jämte tillhörande
stänger'), vidare den ännu något mer pregnanta 'hässjestomme (myrhässja) med foder' ( = DO golv bet. 2: c). Slutligen kommer som
följdbetydelse härtill den jordmåttsangivande 'så stor gräsmark som
ger en hässja hö' ( = DO golv bet. 2: d), varav specialiseringar visa
sig i smsna *färngolv (övdal. ortn. Färngolvet — se nedan) och
starrgolv (övdal. ortn. Starrgolvet — se nedan) 'mark som ger en
hässja färnhö resp. starrhö'.2 Naturligtvis kunna bet:na 'så mycket
hö som rymmes mellan två hässjestolpar (ungefär = en hel hässja)'
och 'så stor gräsmark som ger en hässja hö', dvs, de fodermåtts- resp.
jordmåttsangivande, också ha ett inbördes sammanhang.
I den mån som orden golv och hässjegolv fått sekundär användning
som foder- och jordmåttsbeteckningar, kan språkbruket för äldre tid
belysas med uppgifter ur tingsprotokoll från övre Dalarna. Exempe13:
10 gol// myreslogh Mora 1606 Db, ett hessiegollf i toorsbärgit Järna
1616 Db, ett hästböleland och ett hesiegolf Malung 1617 Db4; ett gålf
wid Heigien Venjan 1735 Lf, ett golf slog i torsiön, ett dito i Häsäjen
och ett dito i Forsmor Venjan 1776 Lf.
Med syftning på golvhässja eller på markområde som givit en
hässja hö5 eller flera ha orden golv (ovsi. gp.v o. d. med förstummat 1
1 En liknande anv. av golv gulv förekommer även i norska. NRO redovisar
såsom bet. 2 av gulv: 'dial., avdeling mellem 2 staurer i en kornhesje (som
inneholder omtrent et lass korn)'.
5 Möjligen är denna, i uppteckningarna angivna betydelse för dal. ortnn.
Fiirregolvet och Starrgolvet sekundär och beroende på yngre uppfattning. Jfr
jämtl. starrgolv 'starrhässja'.
8 För några av fallen jfr förf. i Västm.-Dala nat:s skriftser. 4 (1933) s. 33
och i SvLm 1950 s. 223.
4 Jfr: hestebölelandecl i qujslan, hesiegolfuet ligger j reikesetectiärnan 1617 Malung
(KHA ser. I A 1:10, f. 222 r).
5 Vilketdera kan merendels ej avgöras. För ortnamnens uppkomst har dock
möjligen den omständigheten, att myrhässjorna stått kvar på samma plats år
ut och år in (ÖDE 1 s. 232), varit av viss betydelse.
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enligt LvDG 2 s. 56 f, vdal. gsZv o. d.) och hässjegolv kommit att
ingå i en del övredalska ortnamn, nämligen åtminstone följande':
tGovsnäs i smsn Gofsnäsudden göfsnas-, näs i Oresjön inom Ore sn.
Govsaven (Go/s- Gops-), lugnvatten av Ogströmmen vid gränsen
-geSövon - -ögon
Mora: Venjan SV Venjanssjön. Uttal: g4i,sNVe gåpnigan SVe:Kä.2 Skrift: [Gofsafsen med fs för fv? c:a 1800
HermAK], Gopsagen -hagen ArMoVe, Govsagen G95 GkNO. — På
båda sidor om vattnet är eller har varit slogmark. Man har veterligen
slagit hela sträckan uppåt sjön Häsejen och haft »golv» där. — Beträffande konsonantväxlingen (v8>) -119 jfr DNO 1: 1 s. 7 f.
Lillgolvsänget (Lissgovs-), slogmark vid Brunnvasselån NV Amot
inom Mora sn. Uttal: li4gos- -bskos-. Skrift: Lillgofs- -LillgåfsLissgofsänget -Lilla gåpsängets 1843 RbFä.
Hässjegolvdikenlassgav-, f. slogmyr NO Åsberget inom Venjans sn.
Smh: Hässjegolvtjärne, s. u., tjärn SV myren = Ormtj. G102 GkSO.
»Man har väl haft något hässjegolv där.»
Färngolvet feenyjmv, slogmyr SV Norsbrunn inom Venjans sn.
Namnet, som är appellativiskt, innehåller dialektordet färne n.
'vattenfräken' — varom se nu L. Moberg i SpråkvSällskFörh 1949-51
s. 69 ff.
Starrgolvet står,g .4vw, myr vid nordändan av Starrgolvskölen där
Lill-Lädran rinner upp, inom Venjans sn. Namnet är bestämd form
av di. starrgolv, jfr ovan.
tLimkarlsgolvet, ängsmark V sjön Häsejen (Hessingen) vid gränsen
Venjan : Malung — skr.: 1 laB äng limkarl6golfwet 1652 DbMo.
Namnets förled är di. lim(a)karl 'person från Lima socken', här ägarangivande.
1 De

levande enl. uppt. 1930-46 SOA av B.L. (Mo Or Ve) och N.Hj. (Ma).
Jfr uppt. H.G. 1911 ULMA 660: 1 s. 56: gopshogon (gränsröse) — med
hypersvecistiskt h-inskott, väl efter skriftform på -hagen (ArMoVe). Detta
namn är f. ö. att skilja från Gokshage-n göksrigo (Goxhagen 1845 RbMo:Vi),
åker- och slogområde SV Björnån vid Vika Mo, som hör samman med Goksgärde
(Gopsgärd 1777 Lf, Gogs- Goxgärd 1845 RbMo:Vi) i samma trakt — till ett
äldre personbinamn o. gårdsnamn Gok Goks 'Gök Göks' (jfr Gok Gook Anders
Olofsson i Wijka 1689 1692 m. fl., Gokx Marietth ij Vikom 1541 Jb, osv.).
3 Jfr det i Mora-revböcker från 1840-talet ofta uppträdande ägon. Gopsänget,
som gäller ett änge under Gopshus.
2
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Bäckgolven beets2yålva, myrar vid Blästbäcken strax ö Nysälen
fäb. i Malungs sn.
Smågolven sm4ggva, myrar NV Lillbodberget och SV Skinnsäck..
kölen i Malungs sn. Ht: Små' golvbäcken, vdr från nämnda myrar. Jfr
även: Smågolvmoren, skogstrakt c:a 3 km. S Rönnhällsjön å Gk95NV.
— Upptecknaren hänvisar för namnet Smågolven till dial. myrgolv,
som i SOA DiOrds finns uppgivet såsom brukligt på omr. Mal.-Lima
med bet. 'liten jämn myr'; men antagligen beror denna ordbetydelse
på en sekundär yngre uppfattning.
Den sålunda exemplifierade övredalska användningen av ordet
golv som slogmarksbeteckning befinnes ha motsvarighet även inom
angränsande delar av Norge. Till gårdnamnet Bjorgulvet i Tryssil,
NG 3 s. 331, lämnas följande förklaring: »Gulv (Golv) synes efter Navne
i Matrikelen i Osterdalen der at bruges om Slaattengstykker». I NG
Indl. saknas dock angivelse av denna ortnamnsanvändning av ifrågavarande ord.

Ågärna m. m. En markbeteckning *gärn 'inhägnat jordstycke, gärde' i ortnamn inom Ovansiljan.
Ett appellativt språkelement gärn träffas bland ägonamn i flera
fall inom Ovansiljan, närmare bestämt inom Mora och Orsa sockenområden.'
Det rubricerade Ågärna el. -gärner, nmsv. -gärnarna?, gäller ett
åkerområde strax NV gårdklasen Bogghed i östnors by i Mora sn
— se G103 och jfr GkSV. Uttal: dels oböjl. &gir» —ktOrna, dels och
väl vanligare böjl. nom. ack. &girncer agcerncer dat. &girnum —
agcbrniam. Skrift: 1 åkerst. i ågerum 1656 Db2; på ågerna 1770 Lf ;
Ågerna Ågärna Ågern Ågen 1846 RbösKråLåSe, Ågerner —
Ågernad 1848 SSkbeis; Ågorna(!) 1941 LSkös LSkbös3, Ågerner 1944
Romson. Ht: Ägärnbröt geern- •-••&grern- L - • L (Ågärnbrot 1941
LSkös), vägbacke4; Agärngatan (Ågerngatu 1944 Romson), vägstycke;
tÅgärnkätte (Ågärnakitt 1846 Rbös), äga; Agärnmyr -en g6ern- etc.
(Ågenmyr -myran —Agenmyran 1846 Rbö s6), slogm. NO åkerom rådet. — Förleden i Ågärna kan icke vara subst. å, eftersom området
ej ligger i omedelbar närhet av något åliknande vattendrag, utan
måste utgöras av prep. å 'på'. Vi ha här alltså att göra med ett prepositionsnamn6 med bet. 'på *gärnarna (eller — ifall pluraliteten är
sekundär, se anm. s. 447 — *gärnen)'.
1 Uppt. B.L. 1933-46 för Morafallen, B.G. 1946-48 och B.L. 1951 för Oraafallen. (SOA.)
2 Denna form, utan n, torde bero på felåtergivning.
3 Det måste anses beklagligt, att en sådan förvanskning kommit till genomförande på nya lagaskifteskartan med tillh. beskrivning.
4 Betr. -bröt (di. -brot) f. 'grävd snedväg i brantare backe' jfr DNO 1: 2 s. 94
not 4.
6 Liknande namnformer uppträda också i RbKrå (igen- Agenmyran); men
det synes antagligare, att dessa gälla den strax vid Kråkbergs by befintliga
Åggen- ,••• Åggunmyr, varom se 1: 2 s. 75.
6 För prepositionsnamn i Moraområdet se 1: 2 s. 132 ff.
Jfr även 1: 1 s. 152 och 1: 2 s. 84.
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Fig. 5.

Fig. 4. östnorstrakten i Mora sn. Avsnitt av Gk103SV. — Å gärna, åkerområde,
ligger strax NV gårdkl. Bogghed (den nordliga).
Fig. 5. Utmelandstrakten i Mora an. Avsnitt av Gk103SV. — Gärngrop, åkermark, ligger NO U i namnet »S. Utmeland».

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 6. Äskåsen (»Högståsen») fäb. i Orsa an. Avsnitt av Gk103NO. — Gärner,
åkeromr., utgör en nordlig del av täkten.
Fig. 7. Tallhed fäb. i Orsa sn. Avsnitt av Gk103NV—NO. — Gärnåkern ligger
strax SV den markanta höjden (Gärnheden).

Inom Mora sn förekommer, såvitt f. n. bekant, ytterligare blott ett
levande med gärn sammansatt namn, näml. Gärngrop glern- ä. Wern- y'en- y.) — skr. Jerngrop 1846 RbVin. Detta avser nu en åkersänka med utdikat bäckdrag nedåt Siljan NO Yvraden eller S.
Utmeland. Smh: tGärnänget (Jernänget 1846 RbVin), nu obrukl.
Skrivningen Jern- för de båda namnen beror, liksom variantutt. järn(jänn-) för Gärngrop, utan tvivel på etymologiserande »förbättring»;
jfr nedan Jernåker för Gärnåker vid Holen i Orsa.
Inom Orsa sn finnas både enkla plurala och sammansatta namn
på gärn, näml.:
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Fig. 8. Enåbergs (Blecka) fäbodtrakt i Orsa sn. Avsnitt av Gk103NO. —
Gärngropen, ångern., ligger S siffran 4 i punkt 405,1 (norr ut).

Gärner, nmsv. Gärnarna el. Gärna?, utt.: nom. ack. Omar dat.
fillrnwma, »upp-o gärnuma», »öst-i gärnuma», del av Torrvåls by bestående av åkermark s. k. Gärnåkern (SV T i namnet Torrvål å

Gk103NV) och några närliggande gårdar (skr. Gårdnärgårdarne
1860-62 SSkb — etymologiserande!).1
Gärner, nmsv. Gärnarna el. Gärna?, utt.: nom, ack. glirnar dat.
Ornmma, »b6rt-i gärnuma», åkerområde på den norra och lägre delen
av Äskåsen fäb. (Högståsen fäb. Gk103N0).
Gtirngropen
ängsm. i en liten kitteldal vid Enåberg fäb.
(c:a 150 m. S siffran 4 i punkt 405,1 å Gk103N0), å Orsblecks fäbodskog.
Gärnheden gårn-, höjdplatå omedelbart NO Gärnåkern ( = följ.)
vid Tallhed fäb. co Gärnåkern s. u., åkerområde mellan vägarna i
Tallhed fäb. (jfr Gk103NV). Båda å Stackmora fäbodskog.
Gärnåker gårn-, åker i fiolen och Vångsgärde (strax SV K i namnet
Kårgärde å Gk103NV) — skr. Jernåker 1859-73 SSkb. co Gärnänget
1 I uppt. B.G. 1946 har huvudnamnet skrivits Gärnär och uppges gälla en
åker. Enligt samma uppt. skulle i Torrvål också finnas ett Byssgärnerbi,Sga"ar
(av gårdsn. Byss), vilket dock sedermera förgäves efterfrågats av B.L. — För
gårdsnamnet Byss 'Böss-' jfr By/Je Peer Erich,000n på Steenberg DbOrsa 1675.
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Fig. 9. Trakten Holen-Vångsgärde-Torrvål(-Viborg) i Orsa sn. Avsnitt av
Gk103NV. — Gänzer, bydel (åkeromr. + gårdar) i Torrvål, ligger SV T i
namnet »Torrvål»; Gärnåkern och Gärnänget, ägoområden inom Holen och
Vångsg., SV K i namnet »Kårgärde».

s. u., änge därs., omedelbart SSV Gärnåker. Betr. skrivn. Jern- för
Gärnåker jfr ovan under Gärngrop Mo; jfr äv. Hjert- Hjärt- för vissa
namn på Gärt- inom Orsa, varom nedan.
Om betydelsen av gärn har man i Morafallen ()kärna, Gärngrop
etc.) numera ingen bestämd mening i ortenl, och att döma av skrivningen Jern- för Gärngrop och Gärnänget har den varit fördunklad
redan vid tiden för storskiftet omkr. 1845. För ett par av Orsanamnen
(Gärnåker och Gärnänget) har upptecknaren B.G. lämnat upplysningen, att något *garn ej nu förekommer som dialektord men att
namnelementet av meddelarna anses sammanhänga med gårda n.
'inhägnad åker, gärde' och ingårdadti 'ingärdad' adj.2 Vid egna förfrågningar sommaren 1951 har jag gjort samma rön som B.G., dvs.
att gärn av Orsaallmogen merendels uppfattas såsom liktydigt med
gärde.3
Att markordet gärn— som enligt ortnamnsmaterialets utsago varit
1 Framgår

även av brev J.R. 17/ 9 1951.
Det senare alternativet tillagt i fråga om Gärnåker.
Betr. Gärner i Torrvål uttalades av en yngre person meningen, att namnet
skulle ha betecknat de första gårdarna i byn; jfr SSkb-skrivn. »Gårdnärgårdarne».
2
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femininti- — verkligen bör ha betytt 'inhägnat jordstycke (åkerst.),
gärde', därför talar läget av gärn-lokaliteterna i samtliga fall; se här
fig. 4-9. Odlade områden inom eller i kanten av by el. fäbodtäkt gälla
de båda enkla namnen Gärner i Orsa (Torrvål och Äskåsen) ävensom
Agärner vid östnor i Mora. I Orsafallet Gärnåker o. Gärnänget vid
gränsen mellan Holen och Vångsgärde kan ängesnamnet ha sin bestämning från åkerbeteckningen, som kanske urspr. varit enkelt
*Gärnarna el. *Gärnen; och på motsvarande vis kan det förhålla sig
med paret Gärnheden o. Gärnåkern vid Tallhed fäb., dvs, att naturnamnet Gärnheden kan ha sitt Gärn- från en åkerbeteckning *Gärnarna
el. *Gärnen, vilken i andra hand för särskillnads skull ersatts med
smsn Gärnåkern (epexeges).2 Gärngrop i Mora, som ligger i kanten av
ett åkerområde, bör snarast betyda 'gropen i el. vid *Gärnarna el.
*Gärnen', och även Gärngropen, vid Enåberg fäb. i Orsa synes vara att
uppfatta som 'gropen vid *Gärnarna el. *Gärnen'. tGärnänget i Utmeland Mo skulle med nyss angivna betraktelsesätt kunna tänkas ha
avsett ett slogänge omedelbart intill (nedom) det gamla åkerområdet.
Emellertid får man ej utesluta möjligheten, att Gärn- i olika fall
primärt lika väl kan ha åsyftat ett inhägnat slåtteränge; jfr Gärtmyr
och Gärtänget etc. nedan.
Något liknande nordiskt-germanskt ord, som vårt dalska *gärn f.
skulle kunna etymologiskt sammanhållas med, tycks icke stå att
finna; och vi nödgas konstatera, att markbeteckningen utgör ett
specifikt dalmålsord. En fråga av viss betydelse för dess härledning
är, hur ljudförbindelsen ärn utan assimilation rn> nn skall förstås.
Som bekant har rn i Ovansiljan, liksom i ÖvVD, normalt utvecklats
till nn3; och Mora-Orsa-området bekräftar regeln med utt. bann(bon. bann- i Bqnntienn, Barntjärne, ors. bånn,- i Bånnä Barnö)4 och
gånn (ors.) 'garn'5 för ord som annars i OvSi visa yngre, utifrån påverkade former. Till undantagen höra dock även här bl. a. fall, där
rn uppstått antingen »i genom avledning uppkommet ord vilket
1 Med förbehåll för den nedan (s. 42) antydda svaga möjligheten, att genusbyte via dat. pl. ägt rum.
2 Ett tydligt epexegesförhållande visar sig i Torrvålsfallet, där Gärner och
Gärnåkern begagnas synonymt men det förra också har blivit bebyggelsenamn.
3 LvDG 2 s. 78 f.
4 DNO 1: 2 s. 127.
5 Jfr LvDG 2 s. 78: gann.
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ansluter sig till ännu levande enkelt ord» (ex. ors. arna 'hårdna'1,
mor. etc. såurna 'surna') eller »vid böjning på så sätt att r tillhör
stammen och n ändelsen» (ex. älvd. muärn, 'skogen', obern 'den
andre').
Med hänsyn till den senare undantagskategorien kan det vara skäl
att undersöka, om gärn till äventyrs skulle kunna ha uppkommit ur
en eller annan artikulerad form av ordet gärde n. Intressant är att
på norskt område finna ortnamn på -gjerna (-jerna), som synas kunna
innehålla pluralform av no. gjerde. I Heidersskrift tul M. Hwgstad
1925 har Leiv Heggstad, art. »Teigenamn frå Voss» s. 45, vid belysning
av ordet jord:s användning i marknamn med bl. a. exemplen Oyjorm
och Oyjerna el. Oyjorna (av fno. ey4ij9ra'ödejord' i pl. -jardirnar) även
anfört det mindre säkra Halsjedna, »som ser ut som ei umlaging av
Halsjerna, nemnt som bustad og skrive Halsierne 1696». I fortsättningen heter det: »Udyrka skogteigar er Kiggjerna (Tvirmo, av kid n.?)
og Lutajerna (eldre bo, Reime). I sume av desse namni kunde ein og
hava fleirtalsformer av gjerde eller gjerda». Någon möjlighet att ur
pluralformer av ordet gärde2 få fram ett *gärn kan jag icke se för
Ovansiljans vidkommande. Den enda artikulerade form av ordet,
som kunde komma i fråga, vore väl dativ sing. fdal. *gwrbino, vilken
givetvis haft rik användning i prepositionsuttryck särskilt med ä
'på' — ex. *fcti-Ci gwraino 'ute på gärdet'.3 Och det skulle då vara, om
denna form genom synkopering kunnat ge ett *gärno, varur sedan
efter analogien dat. höno (-ni) 'höet', tåno (-ni) 'fägatan' osv.4 abstraherats ett *gärn, som därefter fått genusförändring via dativ pluralis i
användning som fixerat lokalitetsnamn.3 Formen kunde i några mer
isolerade ägobetecknande fall ha blivit genomförd utan hinder av det
systemtvång, som annars i OvSi givit normal dativ sing. gärdi --e
1 Jfr LvDG 1 s. 99: ärna; DFÅ 1867 s. 51, Sernanders ordlista: Arna
'blifva tjockt' (bakterm, om deg etc.).
2 Om ifrågavarande ordtyps bestämda böjning se LvDG 2 s. 137 och 197.
3 (Jr DO har noterats: mor. öjt-å gärdi 'ute på åkern' (Vinäs), ors. alto Orda
'på gärdet', våmh. at-å gerdi 'ds'. Och med prep. i (inne-i): bon, dem bydj ini
gerclq 'de bo inne på gärdet'. Jfr även fallet Ägärna Mo enligt ovan givna
förklaring.
4 Med tidig synkope enl. NrASG § 511 I. A: 2. Om tå 'fägata' se ovan s. 17 ff.
5 Sedan det åsyftade ursprungliga gärdet genom arv blivit uppdelat i flera
smärre lotter med egna inhägnader? Jfr om Ågårna s. 37 och 44.

ÅGÄRNA M. m.

43

(-i — -ep Förklaringen laborerar ju emellertid med flera icke obetydliga svårigheter, och den måste därför betraktas såsom ytterst osäker
och mindre sannolik.
Under antagande, att gärn utgör ett fall med utebliven assimilation
rn > nn enligt undantagsregeln »där rn uppstått i genom avledning
uppkommet ord vilket ansluter sig till levande enkelt ord», låter
marktermen sig rimligare förklaras som en bildning på -n- av roten i
gård gärde eller det (liksom gärde) av gård avledda gärda v. De suffixmöjligheter, man då har att välja på, äro -inö och -(i)ni. Nu kan
man för OvSi-målens del icke skilja på gamla ö-stammar och fem.
i-stammar, och det vore därför teoretiskt görligt att fatta gärn som
ett på gård bildat urn. * jarainö i stil med det till betydelsen närstående, av hage avledda ordet nusv. hägn fsv. h.wghn,2 da. no. hegn
'inhägnad' (närmast av *hajinö och motsvarande de från *hasina —
*ha3ana utgående fsax. hagin och fht. hagan ty. hamn 'hage, lund').3
Naturligast ställer det sig emellertid att räkna med en ni-avledning
till verbet gärda fsv. gara fvn. ger& 'uppföra gärdsgård, ingärda'
och alltså ett urn. *gar(ini 'ingärdning'. Om ni-bildningar till ja-verb,
bland vilka märkas fsv. alwghn, 'pålaga', losn 'frigivande, förlösning',
sokn 'sökande, lagsökning; äv. kyrkosocken', vwrn varn 'värjande,
försvar, skydd' m. m., se 014on App. s. 456 f och jfr Torp Ordavi.
8. 37 f. I en bildning som den nu postulerade måste M ha fallit redan
urnordigit i samband med vokalsynkoperingen: *garaini> *g.wrani
>*g.wrni > *gwrn). Den fonologiska överensstämmelsen med stammen
i gärda v. kan därför icke i historisk tid ha varit fullständig, men
på grund av betydelsen 'inhägnad, gärde' — jfr den ovan redovisade
allmogeuppfattningen om namnelementet gärn — bör associationen
med verbet ändock ha kunnat upprätthållas.
Med hänsyn till fdal. app. *gärn:s uttal med förlängd vokal och
kvarstående oassimilerat rn förtjänar framhållas, att ordet värn i
älvdalsmål visar liknande uttal (uarn Ås) i användningar som förefalla att vara genuina: 1) 'någonstans att vara, att komma in, få tak
över huvudet' (ingu uärn osv., sms. innevärn, utvärn), 2) pl. 'trakt'
(iär å uärnum 'här på trakten' — jfr Rietz s. 794 b: här på värna
1 LvDG

2 s. 197.
För detta ords användning i Ovansiljan se en komm. art.
3 Om nordiska ordbildningar på -mo (ett fåtal) se närmare Olson App. s. 264.
2
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Up1). Detta fall blir något svårare än *gärn att förklara med den nyss
anförda undantagsregeln, alldenstund association med värja är närapå
utesluten.i Men måhända ligger frågans lösning i att ordet värn, som
i de kända älvdalska användningarna naturligtvis ofta kommit till
pass på forfärder söderut osv., har influerats av eller omdanats efter
riksspråkligt uttal.
Formella anmärkningar rörande namnet Ågärner --gärna i Mora:
Formerna på -a (i skrift och dialektuttal) tyda på att namnet av
gammalt uppfattats såsom i formellt avseende jämställt med traktnamn o. d. på -er -ar --a; jfr närmast fallet Aldräj (av alderöja, så
skrivet 1668 jämte -öjar), biform till Aldrajer, också i östnorstrakten.2
Skrivningen på -ad 1848 visar individuell anslutning till neutrala
substantivtypen n. IV (varav t. ex. öga i samma mål heter ogad).3
Formen Ågern (ilgen) 1846 kan bero på apokopering av form på -a
(jfr DNO 1: 2 s. 146 ang. Isund 'Isunda' Mo) eller möjligen på subtraktion ur sammansättningar på Ågärn-.
Exkurs: G är t- i Orsanamn — en participform till gärd a?
Från Orsa ha upptecknats följande ortnamn på Gärt- (Gärp-)4:
(m. v.), större myr med odling å Torrvåls
Gärtmyr -en gårthemskog = Gärtmyren G103, Hjertmyren GkNV. Namnformen Gärtsättes av ortsallmogen i förbindelse med gärde och ingärdad.54,
Gärttjärne gärt-, liten tj. NO Ö. Grunuberg fäb., Ö Skottj. G103.
Gärtänget gårt- (!), äng å Slättbergs fäbodskog — skr. Gärtängen
på en storskifteskarta.6
Gärtänget gebrt- (!), äng i Slättberg, vid Enån (SV E i namnet Enån
å Gk103NO) — skr. Gertänget —Hjertängen (fl. g.) på olika kartor
och kartbeskrivningar från storskiftestiden.6
Götgärtänget gijtgart-, änge SO Kallmora. Göt- torde vara gårdsnamn.
Härtill må nämnas, att Gärttjärn på några skifteskartor6 står för
1 Kanske kan det även ifrågasättas, om värn i bet. 'trakt' verkligen hör till
värja och icke i stället är avlett av vara (jfr bildningarna till starka verb hos
Olson App. s. 452 f).
3 LvDG 2 s. 138 och 198.
2 Se 1: 2 s. 82 ff.
4 Uppt. B.L. 1934-35 och B.G. 1946-48 SOA.
6 Enl. B.G. 1946. Jfr ovan s. 40 ang. Gärn-.
6 Enl. B.G. 1947.
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annars s. k. Gartjärne Or- (Gartj. G103) 'Gård-' OSO Tallhed fäb.
Likaså står på flera kartor Gärtängen, för ett — förr veterligen inhägnat — änge strax NV Gartjärne, vilket nu uppges kallat Gartänge
(med t från tjärnnamnet genom felsubtraktion?) el. Gartjärnänget.1
Betr. biformen Gärp- för Gärtmyr får påpekas, att ett liknande
myrnamn Gärpmyren geerp- finns inom Mora, där det gäller en större
myr kring Kassbäck NV Vika.2 I båda fallen kan Gärp- vara ombildning av Gärt- med p för t utverkat av det följande m (partiell assimilation3, uttalslättnad).
Verbet gärda finns i DO och ULMA:s dalmålssamlingar belagt från
OvSi endast i bet. 'vara mångård'. Detta gäller också ors. Orda4
pret. Ordod sup. Orda). Att verbet numera här liksom allmänt i
yngre nysvenska (se SAOB) böjes efter första svaga konjugationen,
framgår även av den från Orsa härovan anförda participformen
ingärdadn,. Fornspråkligt gick ju böjningen emellertid efter sv. v. 3:
fvn. geraa ger& gerar, fsv. gärpa gärpe gärper.5 Den gamla participformen perf. möter i fsv. och ä. nsv. både som enkel och sammansatt:
fsv. gärper, ogärper (lagspr.), ingerth (1515 DD 1 s. 222 — sup. av
ingärpa)8; ä. nsv. gärd (gierd 1651 VRP, jfr sup. gärdt och ingierdt
1651, kringhgierdt 1685).7 Naturligtvis har fsv. gärper 'in-, kringgärdad'
kunnat användas som adjektivbestämning till beteckningar för ängsmarker, vilka varit föremål för ingärdning: myr, änge Osv.; och en
tjärn, i vars närhet ett inhägnat änge befunnit sig, kan likaledes ha
benämnts med Gärp-.8 Sannolikt återgå ors. Gärtmer (Gärp-), Gärttjärne, Gärtänget etc, på äldre Gärd.- och — ifall åldern så medger —
fdal. *Garaa märr, *Garde tiarne, *Gardet ange osv.
Frågan blir emellertid, hur man skall förstå de nutida formerna
med -t- för väntat -d-? Någon ovillkorlig skärpning av d (a) i förbindelsen rd (ra) kännes icke från dialektområdet, utan median kvarstår här normalt oförändrad — ex. ors. bord 'bord', Idirda 'börda', ord
'gård', lord 'jord', Zömdrd 'lomhörd', skird 'stel', sm'irda 'smorde'.9
1 Enl.

B.G. 1948, som skriver Garttjärn-.
2 Uppt. B.L. 1935 SOA.
Medan t är dental klusil och m labial nasal, är p labial klusil.
4 Jfr BoöOM s. 96.
5 För fsv. jfr NrASG s. 456.
6 Söderwall u. ingärdha.
7 Se SAOB G 1618.
Jfr förf. i Orsa 1 s. 554 f.
9 Exemplen hämtade ur BoöOM s. 115 f. F. ö. jfr LvDG 2 s. 76.
3
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Däremot förekommer partiell desonantisering av d (d) i ställning
framför tonlös konsonant — ex. ors. frItctscir 'kylsår' och skUllendnv
'skedkniv', jfr även älvd. glyctsptini 'stickgarn' (LvDG 2 s. 271 not 12)
och soll. geerdtrSyd 'gärdträ (i not)'. Det enda av Gärt-namnen, som
kunde tänkas ha fått sitt -t- av dylik anledning, är Gärttjärne, däri
assimilation åt > tt naturligen bör ha kunnat inträda. Men då detta
enstaka fall omöjligen kan ha blivit normgivande för den spridda
namngruppen i dess helhet, måste annan förklaring sökas.
Participformen gärd- (gr-) 'ingärdad' var behäftad med olägenheten, att den som förled i ortnamn — med fallen mellanvokal —
svårligen lät sig skiljas från substantiviskt gärd- (gffird-) 'gärde'. En
utväg att undvika missförstånd kan man ha funnit i anslutning till
den denominativa adjektivtypen på -t (urn. -ipa), som i dialekten
företrädes av sammansättningar på -bent, -hänt, -länt, -sin(n)t m. fl.
och vari -t delvis är ljudlagsenligt utvecklat (ex. i rsv. -hyllt — se
HqE0 s. 377) men delvis analogiskt. Möjligen kan även supinformen
gärt-, som ju varit levande in i nysvensk tid och ej sällan torde ha
kommit till användning i fråga om ängsmarkerl, ha spelat in för
differentieringen av gärd-> gärt- i ortnamn?
Jfr från 1515 uttrycket:
(Holm i Wika).

then haghw iach forre ingerth hetdhe

DD 1 a. 222

Ordet vål 'rishög, röjnings- el. svedjebråte etc.' som
ortnamnselement och appellativ.
Denna artikel, vilken ej gör anspråk på fullständighet ens för ett begränsat område, avser närmast förhållandena i övre Österdalarna (Ovansiljansområdet), varifrån jämförande utblickar göras med bemötande av
annan forskares framställning rörande dalska namn på -våt och Våt-.
Först må här diskuteras en inom Orsa sn förekommande liten
grupp av bebyggelsenamn på -vål: nuv. bydelsnamnet Is(s)m,arvål
samt bynamnen Mickelvål och Torrvål, alla tillhörande den av skog
omslutna eller begränsade bergsbygden öster om Orsasjön.
Ismarvål (Issmarvål G103 SOF) ismar--ismoonweill el. Vålen w6i.k
dat. w&lam2, östlig del av Viborgs by — skr. ij esmeruåla 1539,
EBmaruåla 1542, Ismerevall 1552, YBmareuårdh 1575, Jsmarwård
1576, Jsmårwårdh 1580, Jsmaruårdh 1590, Jsmorewårdh 1610,
Jssmarwårdh 1620 etc. (liknande former t. o. m. 1685), Ismarwål
1715, Ismarevåld 1825 Jb. Härtill kanske personbin.-gårdsn. Vål
(Vål- IM-) i t. ex. Vål-Andersar, gård i Oljonsbyn. — F. 1. i namnet
Ismarvål synes vara ett personnamn fsv. Ismar (i nyare tid ombildat
till Isman) motsvarande fda. Ismar (Issmar Ismer etc.) fty. Ismar
Ismard, vilket annars icke är säkert styrkt på svensk botten.3
Mickelvål (G103 Kb1930 SOF) mikalzve_il (m. v.) el. Vålen wcliz
1 Dialektformerna upptecknade i Slättberg och Vångsgärde av B.L. 1933
SOA. Den sammansatta benämningen är ej numera bruklig i Viborg och saknas även i Kb1930.
2 Jfr uppt. B.G. 1946 SOA.
3 Jfr f. 1. i Ismanstorp (Ismanna torp 1634 Rhez.), by i Långlöts sn på Öland,
och Esmared (Ysmaryd 1402 SDns) by i Tönnersjö sn Hall., vilket senare nog
kunde utgå från Ismara(r)rydh (med tidig haplologisk synkope) men väl hellre
med SOH 1 s. 104 f bör sammanhållas med ånamnet Esman därst. — jfr i så
fall no. älvnamnsstammen Yam- (Rygh NE s. 303) och det från Hälsingelagen:
pingmålab. XV kända fsv.-fno. ånamnet Ysma Isma (Holmbäck-Westehn SLL
3 s. 408 411), här berört även s. 149.
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dat. weg/6m1 — skr. ij myckleuårdh -uard mycklavård 1539,
Mycklauardh 1542, Mycklevård 1552, mykllewård 1575, Mykellwåll
1576 80, Myckleuårelh 1590, Myldewårdh 1604 etc. (likn. former
t. o. m. 1681), Myckelwård 1685, Myckellwåhl 1715, Mickelvål 1825
Jb. Ht: Vålstig wg-, gammal kvarnväg mellan Mickelvål och öran i
nordvästlig riktning från byn. — F. 1. i namnet Mickelvål är bestämd
form av adjektivet rsv. mycken f sv. mykil fvn. mikill 'stor'.
Torrvål (G103 Kb1930 SOF) twör- ä. twör- — tu; g:rtv(41 y.2 — skr. ij
torffualla 2 g. 1539, torneuala 1542 Jb; j Torwele, for:de Törwalla
1545 Db; Tårvall 1552, Törwård 1575, Törwåll 1576 80, Töruårdh
1588 90, Torwårdh 1604, Tårwårdh 1610 20 31, Tåruårdh 1612,
Thorwårdh 1640, Torewårdh 1663, Tårrwårdh 1681, Torrwårdh 1685,
Tårrwård 1715, Tårvål 1825 Jb. — F. I. torde vara bestämd form av
adj. torr, ors. tum- el. to or, liksom i naturnn. Torrberg (V Orsbleck)
och Torråsen (NV Rensjöarna) inom Orsa samt fäbodn. Torrtid i
Älvdalens sn.
I uppsatsen »Dalarnas vårdkasberg och tre därmed sammanhörande
ortnamnsgrupper» i DHB 1946 har P. Envall s. 60 — delvis tydligen
på grundval av äldre skriftformer och för övrigt i enlighet med sin
a. st. (s. 54) framställda uppfattning att dal. och sv. di. vål 'rishög
etc.' vore = fsv. wardher — förklarat de ifrågavarande Orsabynamnen
som bildade med detta sistnämnda ord.3 Han menar att de höjder,
vid vilka byarna ligga, en gång skulle ha varit vårdkasberg och som
sådana utgjort fortsättning på en »vardlinje» mellan Härjedalen och
Orsa. Sakligt sett vore väl denna härledning inte omöjlig, ehuru man
nog måste ifrågasätta rimligheten av vårdkasplacering på varandra
så närliggande platser som Torrvål och Ismarvål och på så relativt
obetydliga höjder som de vid dessa byar befintliga.4 Med avseende
på namnens efterled finge man i så fall tänka sig en redan medeltida
eller äldre betydelseövergång 'vårdkase' > 'vårdkasberg' — jfr det
bergbetecknande ovsi. -varden (DHB a. st. och DNO 1: 2 s. 49). En
1 Uppt.

B.L. 1934 SOA. — Hos Boöthius OM s. 88 tecknas (nom.) efin.
Jfr uppt. B.L. 1932 och B.G. 1946 SOA.
3 Den grupp, till vilken namnen hos Envall föras, betecknas a. st. som
»Namn på Vål- (Vard-, Var-) och -varden (-vål, -våta)».
4 Det skulle då ha varit på grund av höjdernas läge på resp. strax bortom
kanten av den mot Siljan sluttande stora åssträckningen, där de kunnat tjäna
som upptagare och förmedlare av signaler från Gesundaberget etc.
2
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allvarlig språklig svårighet bereder emellertid den för alla tre namnen
samstämmiga nutida uttalsformen -tvål (märk även wåln 'Vålen' som
kortnamn för Ismarvål och Mickelvål samt wålstaig 'Vålstig = stigen
från och till Mickelvån vilken icke kan representera en ljudlagsenlig
utveckling av fsv. -wardher (resp. wardh-) utan visar tillbaka på fsv.
-tvål (resp. tvål-), eftersom ljudförbindelsen ardh i OvSi-målen för
övrigt alltjämt kvarstår som ard eller ara.' Främmande inflytande är
här icke att räkna med, och det är svårt tro att dialektuttalet skulle
ha rönt påverkan ens av skrifttradition; det skulle då ha varit sedan
omkr. 1715, när former på -vål (-wål -wåhl) i samtliga tre namn börja
slå igenom. Med ansättande av -wardher 'vårdkase, vårdkasberg'
bleve också en sammansättning som Issmarvål mindre lättbegriplig.
Enligt min mening kunna 1500- och 1600-talsskrivningarna på -vård
(-uardh -uårdh -wårdh) och -vall (-wåll) -valla (-walla)2, i den mån de
tillkommit oberoende av varandra, förstås som feletymologiserande
återgivningar av di. (*-w5/ >)3 -tvål, varvid -vård o. d. beror på det
omvända förhållandet att rsv. (rdh>) rd i stor utsträckning i svenska
dialekter motsvaras av tjockt 1. I fallet Torrvål (märk här även skrivn.
Torwele 1545 Db) har association med vall legat så mycket närmare
till hands som ett appellativ *torrvall *torrvälle med bet. 'torr mark'
bevisligen funnits på svenskt område — det ingår i ortn. Torr—.
Torvalla fl. st. (Upl Skb Jt1).4
Byarnas läge i kanten mot skogsmark, där röjning varit en första
förutsättning för bebyggelsen5, ger anledning att åtminstone som ett
LvDG 1 s. 99 och 2 s. 76; jfr BoöOM s. 25 och nedan art. »Måmsvärd .».
Märk även mor. bergn. Vardskdr (G103) Wetrd"!
2 Ordet vall finns i OvSi med former ss (mor.) unin och (ors.) wö//. I Orsa
har det betydelsen 'öppen plats vid korsväg i en by'.
3 Att stamvokalen redan vid nyare tidens början var 4-ljud, ej a-ljud, visar
formen -tulla 1539 Jb för Ismarvål; varför skrivn. -wardh etc, torde bero på uteglömt övertecken.
4 Se Lundahl Falb. s. 186 och Hellberg *-karlar» s. 75, där även ett hos Vendell angivet ösv. torrvälla f. 'torr mark..' andrages. — Det förtjänar här påpekas, att -välle i skrivn. Torwelle o. d. 1447 för västg. Torrvalla ej nödvändigt
behöver förutsätta en ia-bildning utan lika väl kunde vara gammal dativform
av -vall (u-stam!).
5 Karaktären av skogsbygd framträder såväl på G-kartorna (jfr här fig. 8
och 9) som i verkligheten (t. ex. för Torrvål mycket tydligt från vägen nedåt
Maggås).
4 — 537294 Bror Lindén
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alternativ (och ett troligare sådant) föreslå namnens härledning ur
det ord som närmast anvisas av dialektuttalet ävensom av de allra
äldsta skrivningarna för Issmarvål och Torrvål (-uåla -uala), nämligen ur sv. di. vål våle 'rishög, förhuggning etc.' no. vaal vaale m. m.
'ds' — om orden vidare nedan. Med avseende på helhetsbetydelsen av
de olika sammansättningarna ställer sig förklaringen i fallet Mickelvål
enkel nog, vare sig man i efterleden vill se den vanliga användningen
'rishög, bråte' (jfr nedan anförda Storvåt Storavål Storvålen Storvåla
och Digervåla) eller en utvidgad sådan; däremot synes Ismarvål och
Torrvål nödvändigt förutsätta en m ar k b e te eknande användning
av ordet vål. Det ligger heller intet orimligt i ett antagande att vål i
trakten tidigt kommit att betyda 'område (i skogskanten) med
röjningsbråte e. d.' och att sammansättningarna med ordet från början
avsett olika sådana områden; ett likartat yngre förhållande möter
t. ex. på Sollerön i särnamnen för delar av området Vål, se s. 51 53.
Mickelvål skulle då betyda 'det stora va-området', Ismarvål 'Ismars
(el. Ismar-folkets) vål- område' och Torrvål 'det torrlänta våt-området';
jfr i samma trakt bynamnen Slättberg och Stenberg samt det ovan anförda naturnamnet Torrberg, vilka torde få förstås som särbenämningar för delar av ett och samma berg-område. Till fallet Ismarvål,
med ägare- eller hävdareangivande förled, finna vi goda paralleller i
flera nedan framhållna ängesnamn från andra OvSi-socknar: Bogglarsvålen, Lavasvål, Torgårdsvål m. fl. För övrigt visar den följande sammanställningen, att traktbetecknande användning av vål (-vål, Vål-en,
Vålarna osv.) är mycket vanlig ej minst inom övre österdalarna. Att
döma av de äldsta skrivningarna för Ismarvål och Torrvål, -nåta
(-uala) -valla, kunna de ifrågavarande Orsabynamnen också i själva
verket vara gamla plurala bildningar av traktnamnsart: fdal. *-välir
el. *-välar (gen. -vEt/a)1 — jfr nedan Hisvåla Leks., Digervåla Ludv.
etc. Vad gäller den för Ismarvål och Mickelvål begagnade enkla benämningen Vålen, fattar jag denna snarast som en yngre kortform
med bet. 'våt-byn'.
Som naturnamn möta sammansättningar på -vål -vålen i icke så få
fall inom Ovansiljan, nämligen åtminstone2:
1I

så fall med yngre apokope.
I fråga om levande namn enl. uppt. B.L. 1928-53 SOA, där ej annorlunda
anges.
2
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I Mora sn: 9 Bogg- el. Bagglarsvålen, (Bågglarsvålen 1843 RbVa),
slogmark under Vattnäs; 9 Förbuclsvålen (tegar i furbuswåhlen 1776,
Förbuswålen 1780 Lfl, Furbusvål,s, -vålen 1843 RbBeFäNo), odlingsområde sammanhängande med Förbudsmyren (Furbusmyran 1843
RbBe) ftw-b/44-, myr c:a 2,5 km. SSO Brunnvasselbodarna; Morängsvål
(Morängsvål -vålen 1843 RbBeNoRiVaBon) mörcegs- malrgsrei12,
slogm. vid Bergkarlås smh. m. Moränget (så skrivet 1843 RbBe);
9 Dretvål (Dritvål 1843 RbNu) och 92ketvå1 (Skitvål 5 g. 1843 RbFä
Nu), slogmarker i ÖM° — möjligen ha dessa båda synonyma benämningar gällt ett och samma område.
I Sollerö sn: Oxvål Mksvo:k, skogsänge SV Gesunda; Torgårdsvål
(Torrgålswåhl 1840 RbBe) törgosvåk, änge i dalgången mellan Nåtberg
och Stortj. SV Ryssa — f. 1. är ett äldre gårdsnamn Torgårcls, som
(med genuinare form Torgards) funnits på flera håll inom OvSi3 och
VD och även ingår i vnm. Torrgaslok (G102) i Venjan. Vidare märkas
en del särnamn för olika delar av området Vål (se s. 53) vid Utanmyra på Sollerön: (t) Bitsvål, t Duvlervål 'Dobblar-'?4, Flintvål,
(t)Lavasvål, (t)Svarvvål (dessa med gårdsnamn som förled), t Synstvål
och töstvå/.
I Venjans
Högsmyrvålen htigsmtkrwertt, vindfälle N Högsmyrtj.
(N Spjutsäl fäb. G102); Sviduvålen sw3cituwålf, område V Garsjövasseln f. 1. är di. svidu svedja 'sved'.
I Älvdalens sn: Bosselstuvål biam.lstuciaåk, eg. Bossel-storvål, odling
(f. d. fall) med kvarliggande stora bråtar av fällda träd.5
Den nu exemplifierade namntypen återfinnes också utanför Ovansiljansområdet. Från NeSi kunna anföras ett par naturnamn på -vet16:
Fimmelvål fimilmilr, odling NO Strandskogen vid Stumsnäs i Rättviks
sn — f. 1. synes vara samma som i rsv.
fimmerstång 'skakel'
1 Båda

gångerna nämnes Bergkarlås i sammanhanget.
Betr. uttalsformen molings- (med -ing- av -ceng-) jfr 1: 1 s. 143; märk även
fallet vålings- för Vetkingsmyren 0 och Vå/ängatjärne Mo nedan.
3 Se komm. arb. »Bidrag till kännedomen om äldre dalskt person- och gårds.
namnsskick».
4 Skrives Duflarvåhl c:a 1840 RbHä, Dubbla vål RbBost. Att namnet hör till
här ifrågav. Vål, är sannolikt då Duvlergården legat i närheten (Utanmyra).
Jfr emell. äv. Duvlerbåek d4tvkcer-, en plats i n. Bodarna, och Du/ler Kålgårcl
‘‘, Dobblarkålgård 1840 RbHäBe; båda i So.
5 Jfr uppt. L.L. 1917 ULMA.
6 Uppt. B.L. 1939 resp. E.M.C. 1935 SOA.
2
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(se SAOB och HqE0) och kan då ha att göra med virketäkt, jfr nedan
art. »Stavahed m. m.»; Storvål shitrveilr, slogmark SV Åsledsberget vid
Tibble i Leksands sn. Det senare, som kan vara appellativiskt (jfr
nedan från Rietz anförda ödal. stur-wålär), har en västerdalsk motsvarighet i Storvålen, bergssluttning S örsjön i Lima snl; jfr vidare
Storavål, gårdkl. i Alfta sn Häls. ( = St. Vålen G109), och Storvåla
(Stoorwåla 1664 Jb) gård i Grangärde. Namn på -våla möta i ytterligare flera fall inom Dalarna, åtm.: Hisvåla (risvåla 1593 Db2,
Hiswåhla 1813 Karlin, Hissvåla ArLe)
hisoket, by vid Histjärn
i Leksand; Digervåla, by i Ludvika; Rävvåla (Refwåla -wåhla
-wola 1664 J133, Räfhåla 1757 Hill), by i Grangärde. Dessa senare
namn, inkl. Storvåla, ha av Envall härletts ur fsv. -vardher 'vårdkase'
men så vitt jag kan se utan hållbara skäl, enär höjder passande till
vårdkasberg icke finnas i byarnas närhet4 och uppgifter om vårdkasar i berörda trakter fullständigt saknas. Beträffande Rävvåla bör
emellertid påpekas, att detta namn möjligen kan vara ett ombildat
äldre *Rävholar motsvarande fvn. Re/kölar fl. st. (se NG Freg.).5 För
i Om Limanamnet annorlunda och oriktigt Envall aa s. 60 o. 73. Märk uttalet -Vd» (N.Hj. 1937) mot -v4% för fjällnamnet Storvarden ( = Tandövarden:
-vala G95 GkNV)!
a Utförligare: ett änge ligiandes i risvåla, benämcl alem. Skrivningen med rkan bero på läsfel från förlaga eller på kontaminering av Hisvåla och Risholen
(närliggande). Att Hisvåla avses är evident, då en del av nuv. Hisvåla by alltjämt kallas Salen .94kri (enl. uppt. B.L. 1934 och E.M.C. 1935 SOA), vartill
skrivn. salen% — som upprepas längre fram i Db 1593 — kan vara regelrätt
dativform (såvida ej tvärtom den nutida nom.-formen saln är en analogisk nybildning till ett liknelsenamn bibl. Salem = Jerusalem, se Hjelmqvist BibelgeogrNamn s. 165 f och jfr fäbodn. Rusalem i Orsa nedan). — Hisvåla, »en
skogsby där man förr kunde skjuta harar ända inne på bygatorna» (FsMD 1: 9
s. 138), har in i sen tid varit fäbodställe (jfr äv. DHT 1929 s. 55).
3 Härtill: Reftvåla Bruck 1664 Jb.
4 Den höjd vid vilken Storvåla gård ligger c:a 4 km. VSV sjön Ramen (se
G89) är blott 289 m. ö. h., medan flera i omgivningen mäta över 300 (328, 335,
343 osv.); och liknande förhållanden gälla Digervåla NO Brunnsvik med 316 m.
mot omgivande högre höjder (336, 374 osv.). Och betr. Rävvåla står även
Envall villrådig; han nödgas lokalisera vårdkasberget orimligt långt från
bygden, som skulle ha namn därav. Det av honom åberopade fäbodnamnet
V ålbodarna torde betyda 'Rävvålabodarna'.
5 Ett dalskt fall av Rävholar träffas inom Rättviks sn, där namnet (utt.
best. form med synkope) gäller en hedmark ö Haglingberget, rik
på räv- och grävlingsbon.
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Fig. 10. Utanmyra by på Sollerön med västlig omgivning, innefattande området Våt och dess delar, vid tiden omkring storskiftet. Avsnitt av ÄgSo,
något förminskat.

frågan om innebörden av pluralformen -våta, som redan ovan berörts
betr. Orsanamnen Ismarvål och Torrvål (äldst skrivna -uåla -uala o. d.),
kan det vara lämpligt att nu närmast undersöka bruket av enkelt
vål som ortnamn inom landskapets ålderdomligaste delar.
Ordet vål har i några fall osammansatt kommit till ortnamnsartad
användning inom Ovansiljan. Den oböjda singularformen Vål (jfr no.
Vaal fvn. Vall enligt NG 2 s. 30 m. fl.) uppträder som traktnamn i •
ett fall inom Sollerö sn, nämligen för ett skogs- och slogmarksområde
nedmot Nördervik väster om Utanmyra by, numera även och oftare
betecknat Väst-i- Vål vcest-i-vOr — jfr skrivn. I Wåhl, Wester om
Wåhl 1840 RbBe.1 Såsom förut antytts, ha vi här sekundärt fått
särbenämningar på -vål med ägare- eller lägesangivande determinering: t Duvler-, Flint-, (t)Lavas- m. fl. resp. t Synst- och t öst-; se fig.
10 med text. Bestämd form Vålen kan också beläggas i ett äldre fall
inom samma socken: i wåhlen wäster om sjön 1774 Lf. Vidare i ett par
1 Dock även: Norr om Wåhl, Norra sidan Wåhl, Östra sidan Wåhl, Wåhl
vid Prest Ladan RbBeHä.
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fall inom Mora: Wålen (slogm.) 1843 RbBeRi och 1845 RbVi. Härtill
kan erinras om Orsas Vålen, som folklig benämning för bebyggelserna
Ismarvål och Mickelvål, vilken dock såsom redan framhållits kan
vara en yngre ellipsbildning liktydig med 'ved-byn'.
Pluralform Vålarna eller Våla förekommer inom Orsa sn använd
som fäbodnamn ( = Vålarna fäb. G103 GkNO) med uttal voålar
Ors. diker -tum
' Mo:Va våla Mo:Nu.i Enligt B. Granholms uppteckning
skulle Våla wåla egentligen vara namn på en »sank äng» c:a 6 km. SV
fäbodstället, annars även kallad Jämtänget.2 Som man ser, är Vål..
namnet här på väg att övergå till »a-typ» (jfr Mora, Risa etc.), något
som i ett dylikt fall befordras av den ej ovanliga användningen i
ackusativ på -a (sålunda efter prepositionsuttr. bort-i, öst-i m. fl. vid
riktningsangivelse) och i dativ på -um (efter vissa prepositioner, bl. a.
efter i vid fråga om befintlighet).3 Ordet vål hör också till dem som
på grund av sin betydelse äga fallenhet att bilda plurala traktnamn.
Från Älvdalsåsen föreligger i ULMA:s dalmålsordbok uppgiften, att
pl. wökar avser 'massan av liggande trädstammar i en taxad trakt',
ex.: utitm dait i tyga sta Ann moyberi 'vi skola bort till (eg. dit i)
vålarna och plocka hjortron'; su4-i-wå1.a kallade man här en sådan
trakt söder om fäbodstället Kolmark.4 Måhända är det på liknande
vis som vi ha att förstå uppkomsten av det svenska socken- och
häradsnamnet Våla (Öster- och Västervåla — för medeltida skriftformer se s. 66)5a, vilket motsvarar fvn. bebn. Vålir". Denna möjlighet är naturligtvis också att räkna med för sammansättningar på
-våla såsom de redan ovan angivna dal. bebnn. Hisvåla, Digervåla
och Storvåla. Emellertid bör för äldre sådana namn också öppenhållas
alternativen att pluralformen kan vara inbyggarnamn eller bero på
sekundär, analogisk utbildning (såsom troligast betr. de äldre skrivningarna på -uåla o. d. för Orsanamnen Ismarvål och Torrvål) —
för vilket senare alt. jfr förf. DNO 1: 1 s. 151.
1 Uppt.

B.L. 1932-34 och B.G. 1946 SOA.
För fäbodstället brukas inom Orsa också benämningen Rusalem 'Jerusalem',
inom Mora också Taxet (Öst-i-taxet).
3 Den hår s. k. »a-typen» är vanlig i C/Mo och CMo.
4 Jfr vidare ÖDB 1 s. 150.
a, b Om dessa namn se annars v. Friesen i UNTJ 1919 och HqE0 s. 1374
resp. NG m. ledn. Freg. (jfr äv. Aasens och Heggstads ordböcker).
2
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Sin rikaste toponomastiska användning inom Ovansiljan har ordet
vål som förled i sammansatta benämningar (eller stam i avledda).
Exempell:
Vålan mi/a (Fä Nu), vattendrag till Siljan S Färnäs by Mo, även
(ehuru sällan och kanske mindre genuint) kallat Vålbäeken— skr. en
tiäg widh Wåla 1672, wåhla 1698 Db; Slogen wid Wåhla 1729,
qwarneställe i Wåla 1739, wY wåhlan 1744, i wåhla 1752, fämäsänget
och wåle (med e för a) 1781 Lf; Wålan.--,Wålån, Norr Wålan 1843
RbFäNu. Smh: ?Wålgård -gården 1843 RbNu, f. gård; Vålgrävning
el. Vålkätte (Wålgräfning, Wål- Wållkitt 1843 RbFä), odling kring
Vålans utlopp; tVålkvarnen (en Sqwalteqwarn Wåhleqwarnen benemd . Wåhlqwarnen 1686 Db); Vålmor (slogtegar i wålmor 1775
Lf, Wål- ,,,Wållmor 1843 RbFäNuBe), numera odlad mark vid Vålan;
?Vålröjning (Wållrönning 1843 RbNu); ?Wå/tomt 1843 RbNu, väl
äldre gårdstomt; Vålvik, vik av Siljan S Vålans mynning; Vålänget
(? sloga i Wåhlänge 1723 Lf2) numera odling vid Vålan nedom gamla
landsvägen. Ett anslutningsnamn: Lissvålan, mindre bäck till Siljan
N Vålan, vid normalt sjövattenstånd sammanfallande med denna
nära utloppet.3 — Då ån Vålan går genom marker, som av gammalt
omfattat både skog (jfr Vålmor) och äng (jfr Vålänget), har man goda
skäl antaga att namnstammen utgöres av ordet vål 'rishög, bråte'.
Nu är visserligen ifrågavarande ord i närmaste bygd, Färnäs-Nusnäs,
ersatt med (ris)kase eller (ris)stack; men detta förhållande är utan
tvivel yngre än Vålans namnsystem. I samband med utfrågningen
härom har jag i nämnda byar upptecknat ett verb våla med bet.
'vräka, äv. välla (häftigt flöda); bolma, röka, ryka tjockt och kraftigt;
växa hastigt'4, vilket tydligen är avlett av vål och formellt motsvarar
vcela) 'dynge sammen til vaal'. Då detta verb i viss
no. di. vaala
1 Exemplen ordnas här i första hand efter senare leder, frånsett det närmast
följande. — Uppt. B.L. 1928-51 SOA för Mo (0) So Ve Vå, L.L. 1917 ULMA och
11.L.1934-36 SOA för Ä, B.G. 1946 SOA för 0.
2 Beläggets lokalisering osäker. Jfr s. 57: Vålänge -t 2.
Endast vid högvatten går bäcken gent ut i Siljan, såsom G-kartan utvisar.
4 Sedermera från Nusnäs upptecknat även av L. Levander i bet. 'välla (om
rök), bolma', återfinnes det i DO som nvå/a. Under 'våla är uppsatt ett likalydande verb i bet. 'komma i stor mängd, massvis; äv. falla handlöst' Vå,
'draga ihop ris och träd till stora högar (att brännas)' Ma, 'sätta ut riskasar för
lekande fisk' Ä. Dessa verb kunna saklöst sammanföras under ett uppslagsord.
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mån också passar in på Vålan, som i sitt nedre lopp tidvis kan vara
strid, associeras ånamnet numera gärna med verbet; men härledning
ur substantivet vål får nog anses som mera rimlig bl. a. därför att
vattendragsnamn med verbala stammar överhuvud äro ovanliga
inom MT (se 2: 2-3 och 3: 2). Ånamnet Vålan Mo har motstycken i
härj. Vålån och no. Vaala, varom se NG 4: is. 142 och Rygh NE s. 288.
berg och fäb. SO Rämmasjön Ä = Vålberget
Vålberg ybkresp. Vålberg (-bergs) fäb. G102 GkNO — jfr: åker i uålbärgh 1616,
Wållbärgh 1617 DbMo. Likalydande namn, Vålberg -et, finnas på
flera ställen inom övD (åtm. Le' Rä inom NeSi, Li Ma Jä Flo inom
VD) och DB (åtm. Gra Mal Norrb), men frånsett Limafallet kan man
här icke på grundval av dialektformen säkert avgöra om förleden är
fsv. Vål- eller Vardh-. Enligt Envall aa s. 55 skulle tolkningen som
'Vård-' stödjas av vårdkastradition för Leksands, Rättviks, Järna
och Malingsbo Vålberg; men i SOA:s samlingar finnas uppgifter härom
endast för vardera ett fall inom Leksands och Rättviks socknar.
Anm.: i DO hittas under vål m. ett appellativiskt vålberg med bet.
'grovt vårdslös person, man som. hanterar saker vårdslöst' (i uttr.
uken wå!bärg 'en sådan v.') Mo:Bon; men hur detta skall uppfattas,
är ovisst.2
Vålsbo (G107 GkS0) yejksbtid, gård NV Åsens by Ä. Möjligen ingår
som förled ett naturnamn *Vål(en). Annorlunda, men med hänsyn
till uttalsformen oriktigt, Envall aa s. 57.
Vålbäcken, 2-3 st. inom GMO: 1. = ån Vålan Mo, se ovan. 2. ubk- ,,,
vdr SV Skinnfällbodarna Ä = Vålbäcken Gk102S0, smh. m.
Vålmyr — se nedan. 3. vdr NV St. Knäsjön Ä = Vålbäcken Gk107S0.
Vålheden, 2 st. inom GMO: 1. iv*-, hedmark VSV Axi fäb. Mo,
kring vägen uppmed Ryssån. 2. tv&?-- ?vak-, skogsm. S S. Kättbo Ve.
Vålmor
skogsm. kring Vålmorsbäcken 0 Holmtj. G103 Vå.
Jfr även ovan anf. Vålmor vid ån Vålan Mo. Samma namn förekommer också inom NeSi (åtm. i Si enl. uppt. B.L. 1934), jfr Envall aa
s. 56 med djärva och delvis klart oriktiga kombinationer.
1 Vid Leksands Vålberg, på gränsen Le:Ål, ligger en likbenämnd by (Vålberg
€197 SOF), jfr råm. uålbärgs Ek 1613 Db (DNO 1: 1 s. 161). Härifrån torde härröra det gårdsnamn Vålbergs i Ål, som av Envall (i samb. m. Vattberget) anföres i DHB 1946 s. 56 med en osannolik konklusion.
2 Vålberg (Wåhl-) förekommer även som svenskt familjenamn.
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Vålmyr -en, fl. st.: 1. tyg--; myr kring Hemulåns biflöde Vålmyrbäcken Mo. 2. wdar-, myr mellan Flytjärnbäcken och ö. Vålmyrbeicken
Ve — skr. Vålmyren 1853 SSkbVä. 3. ubb•-, myr vid Rymmans bifl.
Vålmyrbäcken, (nedanför Trollgrav, mellan Skidbågåsarna) Vå. 4. tftbk-,
myr i trakten av Vålbäcken Gk102S0 (se ovan) Ä. 5•
myr vari
Kyllbäcken Ä upprinner Gk107NV.
Vålneis vöZ-, näsparti vid Nördervik av Siljan, N Vål (och väl sekundärt i förh. t. detta)' So — Wål- ,---, Wå,h1näs 1840 RbBe, Vålnäs ÄgSo.
Vålåsen, 2 st. inom Ä: 1. ygr- Ok-, bergås NV Sälen fäb. 2. bk-,
ås NO Brunnsbergs by. Samma namn finns på flera ställen inom VD;
jfr Envall aa s. 55 (med — åtm. för Transtrandsfallen — språkligt
ohållbar förklaring).
Vålänge -t, fl. st.: 1. ubir- tydd-, ängsmark i Viborg 0. Ht: Vålängsmyren tvållggs-, ängsm. därst.2 2. v&ldo2tw
L slogm. vid Vålängstjärne (utt. vålv498-; skr. Wålängskärn 1843 RbFä, Vållängstj. Gk
1035V) S Bergkarlås Mo — ? sloga i Wåhlänge 1723 Lf, Wålänget 1843
RbBeNoRiVa. 3. wddr-, slogm. vid Barbrobäckens inflöde i Bossån Mo
— wålänge i wika 1768 Lf,
Våläng -änge -änget 1845 RbUtmViVin. 4. vbk-, slogm. SO Brömsvik vid Mångberg — ? Wålänget, Yttra
W., ()fra W. c:a 1840 RbBe, Våläng 1855-58 SSk. Jfr dessutom ovan
anförda Vålänget vid ån Vålan Mo. Vålsänge -t, fl. st. inom GMO:
1. wers-, slogm. nedom Spjutsäl fäb. Ve — Wåls Eng 1811 Si. 2. uöld-,
änge NV Tennänget fäb. Ä. 3. ygs.- , strandäng vid Rotnen SO Loka
Ä. Jfr härtill följande belägg, vilka ej kunnat säkert lokaliseras:
af rote iogan j oxebärgh, 1 lass äng liggandes i uålsänget 1614-1616 Db,
Wålsäng -änget 1846-47 RbBonDiv. — En omkr. 1675 flera gånger i
tingsprotokoll mötande, icke närmare lokaliserbar sammansättning
Vålaränget So torde till förled icke ha någon kasusform (gen. på -ar)
av vål utan ett sammansatt appellativt ägonamn *Vålarv -et med bet.
'arvet (ärvd slogmark) som kännetecknas av röjningsbråte e. d.'.2
Ett sådant kännes från Leksand, där Vålarvet är benämning på en
åker i N. Lindbergs by.4
i Till samma Vål hör ägonamnet tVålkåtte (Wåhlkitt RbUt).
2 Namnet har i B.G:s uppt. (1946) fått uppslagsformen Vålingemyren.
3 För bortfallet av v hos arv i sådan ställning (framför vokaliskt börjande
efterled) se komm. arb. »Betydelsegrupper av arv-namn. .» och jämför som
närliggande parallell Jonsarånget (c:a 1843 äv. skr. Jonsarls-) MO.
4 Uppt. E.M.C. 1935 SOA.
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Det har i nyss gjorda sammanställning visats, att flera av Ovansiljansnamnen på Vål- ha motsvarigheter även inom Nedansiljan,
Västerdalarna och Dalabergslagen. Här kan tilläggas, att Vålänget
förekommer t. ex. i Leksand (vid Tibble) och i Grangärde (vid byn
Karlsänge); Wålänge skrives 1683 nuv. bynamnet Vålängarna i Säter
— jfr Envall aa s. 57 och 72 med annan förklaring. Säkra exempel på
dalska Vål-namn utanför OvSi föreligga dessutom i: Vålmossen
(G103 GkS0) större myr SV Tövås Nybodar Räl, Vålsjön (G104 —
Wåål Sjön 1640 Ls) på gränsen Rä:Svä, Vålholmen i Västerdalälven
och Våltjärnen S Tandsjön (Våltj. G101 GkS0) inom Li. Om Vålmarken, *Vålrödet, Vålsveden och Våltäkterna Le se nedan.
Då växling mellan k och r är en i dalmål icke ovanlig företeelse2,
har man anledning misstänka att ordet vål även ingår i en del dalska
namn med nutida förledsformen Vår-. Ett sådant från OvSi är Vårfallet 07-f6lce (Vål- Ok- m. v.), f. d. svedjefall vid Björka fäb. i Sollerö
sn — skr. Wår- Wål- Wåhlfallet c:a 1840 RbBe. Detta namn
skulle visserligen kunna uppfattas som bestämd form av ett appellativ *vårfall 'fall som beretts om våren'. Från de flesta övD-bygder
finns uppgiften att trädfällning som första moment i anläggandet av
ett svedjefall i regel skedde vid tiden för eller strax efter vårsådden,
dvs, omkring midsommar3; den kunde annars även göras mera omedelbart efter snösmältningen, dvs, under tiden april-maj. Från Orsa
är upptecknat ordet aprilfall för 'fall som beretts i april'. En beteckning Vårfallet för ett skogsänge, som åstadkommits genom tidig avhuggning, vore således fullt rimlig.4 Emellertid förekommer utanför
Dalarna appellativt våt/all valfall n. 'vindfälle, svedjefall' ( = no.
vaa11a115 ), och ett ortnamn Våt/all kännes bl. a. från dalabygden
Tyngsjö Ma — se nedan. Förklaring av soll. Vår- Vållallet med
samma ord torde därför vara att föredra. Som ett nära jämförligt
Jfr härom DNO 1: 1 s. 111.
Jfr LvDG 2 s. 57 och min framställning nedan s. 94.
3 ÖDB 1 s. 336.
4 Ordet vår tillhör nu visserligen knappast folkligt språk i Soll, ersatt som
det är av di. lådig. Men från Mora kännes ordet i uttr. um uårg 'om våren'
(Bon.) samt i any. = vårflod (Oxb.), och smsn vårbäck 'bäck som bildas och
finns blott om våren' föreligger som ortnamn i fallen Vårbäck (= Holbäck) vid
Skattungbyn Ors. och Vårbäcken vid Klitten Älvd.
5 Aasen s. 906, med bet.: 'et lag af trEestub og redder (vaal) til at afbrEende;
den anden braending paa en »brotes' Osterd.
1
2
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exempel från NeSi må anföras Vårrödet v&råds vizrsds (m. v.), namn
på en äga vid S. Bergsäng i Leksand, vilket med upptecknaren (E. M.
Carlsson 1935 SOA) nog är ett ursprungligt *Vålrödet. I fall som dessa
kan bi- eller sekundärformen Vår- naturligtvis fakultativt skyllas
påverkan av vår 'printemps'; men då en form med r för 1 av ordet vål
befinnes självständigt bruklig i norsk dialekt (vaar = vaal 'en dynge'
enl. Aasen s. 899 906), får det icke anses nödvändigt att räkna med
sådan påverkan. Däremot har dissimilation resp. assimilation utan
tvivel spelat in i de ifrågavarande fallen. Med dylik inflytelse kan man
möjligen också förklara Vår- i en sammansättning med -tjärne 'tjärn'
som Vårtjärne el. -tjärnarna (Vårtjala G96 — Wårdtjernarne 1855 Lk)
var-, två tj:nar på s. k. Vårtjärnheden NO Säljeträde So, vilken på
grund av å-vokalen icke kan antagas återgå på *Vardh- 'Vård-'.1
Annorlunda är förhållandet med vissa utomdalska fall, bl. a. västg.
bebn. Vårgårda (Walgaardha 1420 Waar- 1546 VM- 1550 osv.) varom
se SOÄ 8 s. 226 f.
Ordet vål är inom övre Dalarna väl belagt som levande appellativ.
Med beaktande av i tryckta arbeten2, ULMA:s dalmålsordbok konc.3,
SOA:s dialektordsamling samt förf:s egna samlingar förefintliga uppgifter kan dess för närvarande kända användning och uttalsförhållanden på området anges sålunda: yar(iu-, w-) Ä Vå, w1r (9glr) Mo,
wed (os) 0, w(gli• Or Ve, vQ/r (Q >q) So, vqb• (q, >9) Si, ver Rä Le Bju
Jä Äpp Ma Li Tra.
Ordets genus är maskulint, frånsett en från Transtrand härrörande
uppgift i SOA DiOrds om neutr. koll. vål i betydelsen 'kullblåst skog,
ris, skräp' (jämte mask. indiv. i bet. 'buske, rishög').
Ordets betydelser inom övD äro för övrigt: 1) 'anhopning el. hög
av ris, grenar, trädstammar o. d. i skog eller mark; bråte, vindfälle
(ris-, vind-, löplågvål)4; äv. rens-, röjnings-, taxnings- el. svedjebråte
1 Ett likvärdigt västerdalsfall kan föreligga i skrivn. wårtiern,en 1674 Ls L
133: 40 för en sjö i n. Malung, mot wåltiernen på samma karta för en tjärn
( Gäddtj. G95) V Vålåsen i samma sn — två synonymer?
2 Rietz, NrDM, Boö0M, Magn., ()DB 1-3; Karlin DissLeks (1813-15), DFÅ
1867-73 (Sernander: Orsa-dial., Kjellin: Mora-diaL ) m. fl.
3 Med excerpter ur Säves uppt.-arb. *Dalmålet» från 1850-talet.
4 Rietz anger s. 794 a för ()Dal: wå/ m. med bet. »1) ris och qvistar i skogen;
2) skräp; deraf a) stur-wålår, m. pl. träd, ris och qvistar, som i mängd fallit ner
i skogen; b) wål-stakk, m. stack af ris och qvistar».
1 DFÅ 1873 s. 89 uppges som moramål: »wåt, m. sammanlagd trä- eller rishög».
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(avsett att brännas)" allm., 'timmerbröt' Ä, 'skräphög' (skrapvål
— jfr äv. vålbod 'skräpskjul') Ä Vå, »uå/, mycket sammanlagdt» 0
(DFÅ 1867 s. 74), »våhl, cumulus straMentorum» Le (Kallin Diss.
1813-15 p. 15), 'större hötapp' So, 'olänt landskap där hallon växer
ymnigt, hallonbuskage' (fallbärsvål) Tra2, 'offerkast' (offer-, t ökvål,
äv. horvål)3 So Or Bo Rä Ål Nås, 'valborgsmässobår (brenn' wål.a)
Or4; 2) 'i vattnet utlagd riskase för fiskets främjande: lock- och samlingsmedel' (djup-, fisk., land-, lek-, met-, varpvål) Ä Rä Bo Si Ål Li Tra5,
äv. 'slags risgärdesgård i vattnet för lakfångst' (lakvål) Gag; 3) 'storvuxen person' (karl-, latvål) Ä Ma, 'överförfriskad person' (fyllvål) Mo.
Appellativa smsr på vål- i bet. 'röjningsbråte e. d.' föreligga kanske
i ortnn. Vålarvet (s. 57), Vålmarken (skog vid Risa), Vårrödet (s. 59),
Vålsveden 2 st. (i Björkberg o. Västanvik) samt V åltäkterna (mellan
Risa o. Lindberg) Leks.
Till bet. 1 av vål hör adj. vålig, som enligt Rietz a. st. (neutr. wedutt
0Dal) har innebörden 'uppfyld af nedfälda träd, ris och qvistar och
hvarest det af sådan anledning är svårt att komma fram', enligt DO
dels 'fylld av ris o. d. (om väg)' OvSi VD och dels även 'fylld av
skräp, ostädad (om stuga)' Mo:Bon.
I ett par under 1. och 2. sorterande betydelser ingår vål som definitiv i ortnamnsartade sammansättningar med person- eller gårdsnamn som bestämmande element, ex. till bet. 1: Liss-Lass Olas vål
Äpp, Skött-Lasses vål (en offervål) Dju5; och till bet. 2: Fräs-, Jönslars-,
Kus-, Laggar-, Maritsvålen m. fl. (varje vål hade namn efter den gård
från vilken den anlagts) Bo.7 Smsn offervål träffas som ortnamn i
något fall, åtm. Offervål Otnrveik rishög på Söderåsskogen Rä.5
Från Dalabergslagen är vål 'rishög etc.' mindre väl belagt. Hos
Rietz a. st. anges ök-vål m. 'hög af stenar och grenar, som af förbiFrån Orsa uppges i SOA TopSaml under flera namn en bet. 'sankt och oländigt
område' (B.G. 1946-47), vilken synes bero på av ortnamnsanvändning influerad
yngre uppfattning.
2 SOA DiOrds.
1 Jfr CIDB 1 s. 150, 212-217, 339 och 363.
8 Smsn ökvål (ök-vål) uppges hos Rietz a. st. från Rättvik. Jfr f. ö. Levander
Landsväg s. 20 om »offervål», med sakuppgift från Ore.
4 Envall uppger aa s. 54 denna bet, även för Våmhus.
5 Jfr ÖDB 1 K 55 f; i sak även Ekman i Fataburen 1918 s. 98, med belägg
på miniatyrvasar från Mora.
7 ULMA 8972 s. 3.
e ULMA: DO under vål m.
8 Uppt. L.G. 1941 SOA, med saklig förklaring.
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färdande uppkastas vid vägen, der någon ljutit döden' såsom bruklig
i St. Tuna (jämte Rättvik). I Enviken märkes Västgötvålen som
namn på en f. d. offervål, se GOA 1953 s. 28 (A. Rostvik). K. E.
Forsslund använder risvåt i bem. 'fisksamlingsvase' i en av Storgårdsskisserna »Djur» (1900) s. 169:. »Abborren stod och latade sig
utanför risvålen i Vassviken . .».
Utanför Dalarna kan ordet vål i olika former och med växlande
genus beläggas över ett större nord- och västsvenskt område fr. o. m.
Norrbotten t. o. m. Västmanland—Värmland—Dalsland, sålundal:
va/ m. Norrb. Västerb.2, va/ (best valn ställvis uppfattat som obest.
normalform3)2 vå/ m. Vnorr1.4, vå/ m. Jämtl. Härj., vå/ m. n. Häls.2,
vål (äv. våle) m. Västm., vål m.
(äv. våle vale m.) Värm1.6,
vål f. Dalsl. Jämte huvudbetydelsen 'samling av kullfallna trädstammar, ris o. d.: vindfälle, förhuggning, röjningsbråte', som kan
spåras över praktiskt taget hela området men renast tillkommer
ordet inom dess centralare delar (Vnorrl. Jämtl. Härj. Häls.)7, märkas
vissa specialiseringar och förskjutningar såsom 'trädrester i odlingsjord
(särsk. myrar)' Norrb. Västerb.8 och 'svedjefall' Värml. Da1s1.9 I
1 Källor: SOA DiOrds (med särskilt för Norrland fylliga uppgifter), ULMA:s
samlingar och ordbokskoncept (anlitade särsk. för sydligare landsdelar); nedan
eit. dialekt- och ortnamnslitteratur m. m.
2 Uttalsformerna för va/ äro: allm. valt — v6j,k njk, inom Västerbotten (enl.
Larsson SubstVästerb s. 43) även grak NMal och Vtlir Burtr.
3 Synes ingå i ortn. Vandalen i Trehörningsjö Ång.
4 Som representativa för formfördelningen inom Vnorrl. kunna anses Sidenblads och Ihres (SyDialLex) uppgifter: vald m. (N.Ångerm.) resp. v4/ (Medelp.).
Maskulina belägg åtm. från Alfta och Ramsjö (SOA DiOrds), neutrala åtm.
från Delsbo och Järfsö (ULMA 2893 resp. 9755 — för Delsbo äv. Wennberg OB).
Enl. Noreen OB Fryksdal brukas vål f. i bet. 'svedjefall', vål n. i bet. 'hög
af ris o. d.'; men från Ullerud finns belägg på vål f. i bem. 'det fällda riset i ett
fall' (ULMA). Jfr betr. vål ytterligare SOV passim; betr. vål och vale Ernvik
Glaskogen s. 224, där (liksom i ULMA) även ett synonymt värde angives.
Belysande är t. ex. häls. uttr. slapp int frdm för vål 'kom inte fram för
vindfälle' (ULMA 2893 = Rudolphi HskrOB Delsbo). Anmärkas må, att Rietz'
uppgift om vål m. »förhuggning i skog (när många träd fällas) Mp. Vi.» återgår
på Ihres i SvDialLex.
8 Jfr Rietz a.st., m. fras: Myra jär sä full vd val(!), att h,ä jär ogörligt att odet a.
I SOA DiOrds uppges från Räls. (Alfta) bet. 'stor stock i myr', från Ångerm.
(Säbrå) 'stock, utlagd i myr som stöd för spänger'; från Jämtl. (Bräcke) 'sank
slåtteräng; sank mark bevuxen med högt, tätt gräs'.
Jfr SOV passim, SOÄ 1: 2 s. 56, 17 s. 149 (Våleberg) och 18 s. 125.

62

B. LINDÅN, DALSKA NAMN- OCH ORDSruDIER 1: 3

Västmanland, liksom i Dalabergslagen, tycks vål våle leva merendels
blott i bem. 'offerkast' samt 'risvase utlagd i sjö för fiskats främjande'.'
Från Värmland kännas dessa användningar j ämt e 'rishög, bråte;
bränslehög av skräp' samt 'svedjefall'.2 Om förhuggningar för försvarsändamål vid gränsen Jämtland : Ångermanland begagnas pl.
vålar av en Ramselepräst 1637 — se Nordlander NorrlSaml 3: 4 s. 60.
Följande appellativa sammansättningar träffas utanför Dalarna:
likvål, offervål och ökvål 'offerkast, kasthög', risvål, vindvål3;
-fälle (valfall ,-,-fälle och -fälla) 'vindfälle, svedjefall'.4 Ytterligare ett
par, *vålbråte och *vålland 'svedjeland?' innehållas i ortnn. Vålbråthöjden och Vålebråtmyren samt Vållandet Vållanden fl. st. i olika
socknar (Järnskog, Köla, Mangskog, Sillerud och Skillingmark) inom
Jösse och Nordmarks härader Vrm5; jfr dessutom Valsvedjan 2 st.,
i Bjärtrå och Vibyggerå snr, Ång.
värml. kw.
Rätt allmänt brukas adjektivet vålig (öv. norr!.
vå/ot7 ), särskilt i neutrum, med bet. 'full av bråte och därför svårframkomlig — om skogsmark; full av rötter och därför svårodlad —
om myrj ord'.
Ett verb våla 'samla ihop, lägga i hög (pinnar och skräp)' före1 Från Nya Kopparberg finns dock smsn risvål upptecknad i bem. 'rishög
sammanbragt vid vårröjning i slogmark' (ULMA: Västm0B).
2 'Fisksamlingsvase' torde avses med en uppgift från Älvdals hd: »vål m. i
vattnet nedsänkt rishög» (ULMA:s sedessaml.).
3 Den sistnämnda belagd från Ramsjö Häls. Ordet risvål förekommer även
som ortnamn, ex. Risvålen torp i N. Råda Vrm. Både risvål och ökvål äro inom
Västmanlahd brukliga i bem. 'offerkast'. Åtminstone i of fervål, som enligt S.
Erixon (VästmFornmÅrsskr 1917 s. 5) förekommer ända ner i Östergötland och
även synes ha fått en viss litterär användning (jfr SAOB 0 282), har vål tydligen
delvis sammangått med vård 'märke'. Erixons förklaring av of fervål som sammansatt med vård, liksom rsv. gravvård, kan dock icke godtagas såsom
allmängiltig. Jfr betr. ÖvDal ovan s. 60; och märk att efterleden i värml. likvål
och off ervål har neutralt genus (best. vålet) enligt C. M. Bergstrand i FoF
1938 s. 24.
" 4 Talrika belägg från Norrb.—Vnorrl. i SOA DiOrds. Jfr därtill Rietz a. st.
(gval-fall Vb), Nordlander OB Multrå (valfälle), SvLm 3: 2 s. 55 (vallan Vb) och
5: 3 s. 38 (valfälla Ång). Värmländska exempel föreligga i ortnn. Vålfall -fallet
fl. st. och Vålfället, se PTO SOF och SOV passim (för Vålfället 11 s. 88).
6 SOA TopSaml och DiOrds, SOV 6 s. 168 och 9: 2 s. 241.
6 Upptaget hos Lindgren OB Burträsk.
7 Vå/ot (ULMA:s sedessaml.: Dalby) saknas hos Benson AdjSuff -ot s. 194 ff.
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kommer åtminstone i Värmlandl, där det går samman med dalskt
och norskt språkbruk — se s. 55.
Användningen av ordet vål våle etc. får också utanför Dalarna sin
belysning i ortnamn. Enkla och sammansatta namn på -vål och Vål(Val-) träffas rätt ymnigt på områden där ordet alltjämt är appellativt
levande samt mera sparsamt utanför dessa områden. Redan har i det
föregående som typexempel eller till jämförelse anförts enstaka sådana.
I övrigt kan det här endast bli fråga om en begränsad exemplifiering
med framhållande av representativa och intressantare fall.
Sammansättningar med vål våle i efterledsställning föreligga t. ex.
i naturnamnen Brännvålet i Brunskogs sn av Jösse hd och Skavvålen
i Karlanda sn av Nordmarks hd Vrm2, Sandviksvålen m. fl. i Ramsbergs sn av Lindes och Ramsbergs hd Vsm2, vidare i gårdnamnen
Gåsevål och Rösevål i Mo resp. Åmål snr inom Tössbo hd Dals1.3
Om värml. Risvålen och häls. Storavål se ovan.
Enkelt Vålen Vålarna uppträder som naturnamn (se not 4-6) och
bebyggelsenamn i strödda fall, åtm.: Våln f. d. fäbodvall i Svegs an
Härj. (Modin HOB s. 51), Vålen (SOF) gårdar i Lekvattnets an av
Fryksdals hd Vrm4, Vålen (SOÄ 18 s. 125 — utt. veila) torp i ValboRyrs sn Dalsl.; Vålan (så SOF — utt. mik« SOA) samhälle i Torps
sn Medelp., Vålain (Där i vålom Modin HOB s. 186) gård i Vemdalens sn Härj.5, Vålarne (SOF) torp i N. Råda sn av Älvdals hd Vrm.6
Stelnade oblika kasusformer av vål föreligga i åtskilliga gamla byoch gårdnamn m. m. Av dativ sg. på -e utgöres bynamnet Våle i
Tynderö sn Medelp. Däremot gömmer sig en pluralform bakom det
nu likalydande bynamnet i Hackås sn Jämtl. (aa Waalom 1486)
ävensom i några värmländska namn som nu skrivas dels Våle (sålunda byar i Grava, Ekshärad och S. Ny)7 och dels Vålet (en gård i
2 SOA DiOrds.
ULMA:s sedessaml., äv. Noreen OB Fryksdal.
Det förra dock urspr. -vadh (Gasawadh 1397, men Gåseuål 1567). F. ö. se
SOÄ 17 s. 32 f resp. 74 f, och jfr s. a. 1: 1 s. 86.
4 Som värmländskt naturnamn förekommer Vålen bl. a. i Silbodals sn av
Nordmarks hd, där med fem. böjn.: vka — se SOV 9: 2 s. 241.
5 Som härjedalskt naturnamn förekommer Vålarna åtm. i Svegs sn, där det
gäller en skogsmark — enl. uppt. C.L. 1934 SOA.
Några fall av namnet Vålen, Vålarna inom Bohuslän förklaras i OGB 5
s. 250, 9 s. 162, 10 s. Ill och 11 s. 86 innehålla sv. di. vål(e) m. 'rishög i skogen,
svedjeland' etc.
1 Se SOV 7 s. 10, 14 s. 19 och 11 s. 59.
3
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Säffle i By sn)1 och som uttalas med tvåstavighetsakcent: v4ka, v(fik
o. d. Om det västman1.-uppländska socken- och häradsnamnet Våla,
Väster- och östervåla, gen. pl., se s. 54 och 66.
Av svenska ortnamn på Vål- (Val-) ha redan framhållits några
appellativiska eller med appellativer sammansatta, som nu äro
naturnamn eller namn på smärre lägenheter o. d. Flertalet av dessa
voro värmländska, och överhuvud synes Värmland vara det landskap som har att uppvisa rikaste floran av namn på Vål- 'bråte,
svedjefall etc.'. Såsom exempel på icke-appellativiska fall kunna från
samma håll anföras naturnn. Vålforsen i Gunnarskogs sn av Jösse hd2,
Våltjärnet fl. st., Våldalen och Vålemyr samt Vålingen (skogsskifte) i
olika socknar av Nordmarks hd3; bebn. Vålängen fl. st. Bland svenska
naturnamn på Vål- befinnes ett så pass sydligt fall som Vå/ö (Valö
1656, Wåhlöö 1717) inom Sävedals hd Gbg-Boh av uttalsskäl vara
tolkat med sv. di. våle 'rishög etc.'.4 Till vål 'förhuggning i skogen
etc.' enligt Rietz föres av Hellquist SS 1 s. 730 f ett antal svenska
sjönamn, vilka nu lyda Vålen (Välen), Vålsjön och Vålungen och av
vilka de flesta tillhöra området Västm.-Närke-Värml. men ett par
(tVålen Välen i Ydre och Snövålen i Tunaläns hd) ögl.-Smål.2 Bland
gamla bebyggelsenamn, för vilka skriftformer jämte lägesförhållanden
m. m. göra härledning ur Vål- (Val-) 'bråte etc.' sannolik, må exempelvis nämnas: Våle ve, by i Bodsjö sn Jämtl., skrivet j Waledh,om
1425 DN och således urspr. sammansatt med ed el. ede 'landtunga
mellan vatten' — ett nmsv. *Våleda6 ; Vålsta vgi§ta, by i Forsa sn
Häls., skrivet Wolsta 1542 — knappast (med A. Vestlund7) av ett
mansnamn *Våle; Vålånger v4k4g, by i Högsjö sn Ångerm., skrivet
SOV 11 s. 26: Våle, skr. Wåleth 1584, Wålom 1585, Wåhle 1648 osv.
SOV 6 s. 135.
2 SOV 9: 2 s. 207 och 241. —1 namnet Vålingen mich ga i Silbodals sn, vilket
hos SOV s. 241 säges vara oklart, har man nog att se ett fall av *Vålängen med
utv. -Eeng->-ing- (jfr ovan och DNO 1: 1 s. 143).
4 OGB 1 s. 152.
5 Namnet Vålejön har även gällt för nuv. Ragnerudssjön (Wåhlsiön 1709)
i Valbo hd Älvsb. enligt SOÄ 18 s. 158.— Möjligen kan med J. Sahlgren i OUÅ
1943 s. 16 bet. 'risvase för metets främjande' i en del dylika sjönamn föreligga.
8 På gammal sammansättning tyder också förhållandet att sekundärnamn
till byn:et ha formen Våles-: Vålesberget, torpställe i Våle; vålmarna vM.asan
'inbyggarna i Våle'. Jfr uppt. C.L. 1931 SOA.
7 1 Gammal Hälsinge-kultur 1935 s. 53.
1 Se
2
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Walangher 1535 osv. — till norrl. *ånger fvn. angr 'trång vik'.'
Till gruppen höra troligen också ett par som vin-namn uppfattade
sydvästsvenska namn: gårdn. Välan i Romelanda sn Gbg-Boh och
by- o. sockenn. Väla i Kållands hd Skb, vilka då motsvara norska
Velin (Vele) och Volin m. m. — se V. Jansson Nordiska vinnamn s. 51 82 425 och jfr Rygh NG Indl. s. 84. Utan tvivel har
ordet vål 'bråte etc.' fordom varit brukligt även på områden från
vilka det nu icke kännes som levande, m. a. o. i östra Svealand
samt landskapen nedom Mälaren och Vänern. Att med ortnamnens
hjälp närmare söka bestämma dess tidigare utbredning i söder och
sydost måste dock anses falla utom ramen för denna artikel. En stor
del av de svenska namnen på Vål- Val- återgå f. ö. bevisligen på fsv.
Vardh-, men i många fall ställer det sig vanskligt eller omöjligt att
härleda elementet.
Här har nu lämnats en om ock delvis mycket summarisk översikt
över användningen av ordet vål våle på dalskt och svenskt område.
Det svenska språkbruket går västerut samman med norskt. På
Ostlandet i Norge är vaa/ m. enligt Aasen (och Rygh NG Indl. s. 84)
vanligt i betydelsen 'Stammer og Redder af faeldede Trwer, Stub paa
afbrfflndt Mark'. Jämte den maskulina formen förekomma i liknande
betydelser även neutral (enligt Ross i Solor, Vinger och Smaalenene)
och feminin (åtminstone som ortnamn — se Hallesby StedsnOstfoldb
s. 33). Rygh upplyser a. st., att ordet som efterled i ortnamn delvis
uttalas -v0/, -vol, -val och att det i sådan ställning skriftligen ofta förväxlats med -vold<-vQllr (ex. Brandvold för Brandvill), något som
vi igenkänna från formförhållandena hos de härovan behandlade
övredalska bynamnen Ismarvål, Mickelvål och Torrvål.
Nu finnas på norsk sida också flera biformer till vaal och vaa/e2,
nämligen dels ett par långvokaliska med i-omljud: vele m. och vcela f.3
och dels några kortvokaliska: vale vålå m. och vola (av *vak) f. Av
de förra uppfattas vcele av Torp E0 s. 875 såsom bildat till v. vcela
'lxgge ned trxr tul avbrffinding'; men verbet är, uppfört under vcela f.,
För namnets senare led jfr Modåer FärdvSjöm s. 9 ff och Hedblom -säter
s. 82 f. — Anmärkas må, att bynamnet (med syftning på slåtterhävd e. d.)
förmodligen ingår i det naturnamn Valangekälen i Bjärtrå för vilket C. Lindberg,
Terrängordet köl s. 94, säger förledens betydelse vara oklar.
2 Ordformen vaale uppges hos Rosa från Vesteraal.
3 Under ~la f. upptar Torp no. och sv. dial.-uttr. i vwle ram 'i hop med'.
5.— 537294 Bror Ifincldn
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vilket förklaras vara avlett av vaa/. Inbördesförhållandet mellan dessa
ord kan naturligtvis diskuteras, och intet synes hindra ett antagande
att verbet vala kunde vara kausativum till vaal och primärt i förhållande till både vce/a f. och vcele m. Möjligen skulle ä-vokalen hos
verbet annars kunna tänkas sammanhänga med en äldre böjning
av subst. vaal som i-stam. Hallesby anför a. st. en flertalsform -vceler
i smsn risvceler 'risvåler' såsom bruklig i Aremarksdialekten och sätter
denna i samband med gammal i-stamsböjning hos vaal fno. vcill.
Medan Aasen i Norsk Ordbog s. 906 för no. stedsn. Vaale Vaaler ansätter dels Mir och dels Vcilar som utgångsform, anges hos Rygh
NG Indl. för ordet vd// böjningsformer som i fråga om ändelserna
överensstämma med maskulin i-stamsdeklination: vd/s, flt. vcilir.
Även av det svenska socken- och häradsnamnet Våla (nuv. östervåla)
lyda de äldsta formerna Valir Vala Valum o. d.1, och grundordet
uppfattas därför av Olsson Nordberg Fornsv. 2 s. 45 som en maskulin
i-stam. En hake på detta uppfattningssätt ligger dock i att medeltidsformerna no. Vålir (Valer o. d.) och sv. Valir o. d. (apud valir
1296) förekomma också som ackusativer2, vilket bättre stämmer med
i plural& ortnamn vanligt feminint i-paradigm3; och någon fullt
säker slutsats torde alltså av ortnamnsböjningen icke kunna dragas.
På svensk sida hittas för övrigt inga otvetydiga spår av i-stamsböjning
för ordet våt. Sjönamnet Välen fl. st., som i ett fall (Ydres — jfr ovan)
synes motsvara äldre t Vålen, antages av Hellquist alternativt kunna
vara en »omljudsform till sjönamnet Vålen»; men namnet är både
morfologiskt och etymologiskt flertydigt4 och kan icke åberopas som
stöd för antagande av gammal i-stamsböjning av sv. vål. Med sv.
bebnn. Välan Väta liksom med no. Vcelin Vcele förhåller det sig enligt
vedertagen mening5 så att ä-vokalen beror på omljud genom senare
i Sålunda: apud valir 1296 SD 2 s. 206 or.; De (parochia) valum, valom, walum
1312 SD 3 s. 86 f or.; Deinde walum, walir 1302-1319 SD 3 s. 428 f avskr.;
parochiis walir, ecclesiis walir et . . 1344 RegEcclUps; i wala sokn, Vala socken
1344 1386 osv.
2 Norska exempel: Valer (akk.) RB. 273 för Vaaler sogn o. herred i Smaalenene NG 1 s. 360, Vaaler (akk.) RB. 251 och Valer (akk.) RB. 306 för ett
Vaaler i Akershus amt NG 2 s. 377.
8 Det är av sådan orsak som jag i DNO 1: 1 s. 151 f medtagit även fvn.
Vdlir bland exemplen på sekundära ortnamnspluraler.
4 Det skulle bl. a. kunna förstås som ian-bildning till vål.
5 Se Jansson aa s. 111 ff m. litt., betr. Välan Väla speciellt s. 117 och 121.
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ledens (-vin:s) stamvokal. För norskans vidkommande kan tilläggas,
att Torp E0 s. 850 icke funnit skäl ange någon viss stamf orm som utgångsform för ordet vaa/. »Mulig av *wa/h- tul grundroten *ve/ 'velte'»,
skriver han.
Vad så beträffar de med vaa/ vaale synonyma kortvokaliska norska
dialektorden vale m. och vola f., äro de att sammanhålla med vissa
på svenskt område förekommande ordformer. Under vale 'sammenkastet hop, dynga av kvistar el. tommer' nämner Torp E0 s. 842 ett
likbetydande bohuslänskt val m.1 Härtill får erinras om det ovan
från Glaskogen i Värmland redovisade vale = vål (och värde). En
växling Val- Vål- kommer också till synes i en del västsvenska ortnamn, bl. a. värml. bebn. Vålå sen (skr. Wal- 1641 Wåhl- 1660, utt.
ä. vgr- y. vddr-) by i Grums sn och hd och ? Vålön (Wål- 1624 Wal- 1633)
gårdkl. i Gräsmarks sn av Fryksdals hd.2 Men såsom hos SOV förklaras beträffande Grums' Vålå sen, kan det här vara så att ett äldre
Val- < *Vardh- (: di. varde 'märke av uppstaplade stenar') blivit ersatt
med Vål- (: di. vål 'rishög, svedjefall'). Förhållandet mellan rd (I)
och kakuminalt l i Värmland är delvis oklart3, och uteslutet är därför
icke heller att det med våt (och värde) synonyma värml. vale kan
vara ett ursprungligt varde eller att det nämnda värde kan ha sitt rd
genom »korrektion» och återgå på *väle (= no. vcele).4 Ofrånkomligt
är emellertid det i både ord och ortnamn klart framträdande motsatsförhållande va/ (val-) 'bråte etc.' : vål (vål-) 'ds', som vi funnit rådande
i Norrland med a-former i områdets nordligare delar (Norrb. Västerb.
övVnorrl.) men å-former i dess sydligare (NeVnorrl. Häls. Jämtl.
Härj.). De nordliga variantformerna, som ha ett vokalljud växlande
mellan q, q, a och 4, kunna icke förstås på annat sätt än såsom av gammalt kortstaviga.5 S. Larsson upptar också, aa s. 43, de västerbottniska
I Detta val har nu icke kunnat beläggas i ULMA:s eller GIOD:s samlingar.
2 SOV 5 s. 18 resp. 2 s. 12. — Jfr även ovan anförda gbg-boh. naturn. Vå/ti
och älvsb. bebn. Vårgårda (äldre Wal- Vål- m. m.).
3 Jfr Kallstenius VärmlSvDial s. 32.
4 Ett våle 1.44 m. träffas inom Västmanland (Järnboås sn av Nora och
Hjulsjö hd) i bet. 'rishög, som utlägges i sjö för att fiskarna skola få lägga sin
rom i den' ULMA: Västm0B. Å andra sidan märkes i Västsv. även ett Vi§b,
m. 'vakare på fiskvad' (OGB 11 s. 100), vars bet, talar för samhörighet med
u-stammen runsv. uaurPr (kf sv. varPervärfier) fvn. verår (pl. verOir) 'vaktare'.
5 Som motsvarighet till f sv. ä förekommer på omr. Norrb.—Västerb. a och
men icke a, a; jfr Pihl överkalixm. s. 203 ff, Lindgren BurtrGramm s. 76.
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beläggen (se s. 61 not 2) under normaliseringsformen val bland
»starka kortstaviga [substantiv] på konsonant».
Nu har Torp a. st., med anförande — som sagt — av bohusl. va/
och under jämförande hänvisning till vola, förklarat no. vale vara
»avlydende til vaale». Detta är ägnat att förvåna, sedan man tagit del
av hans f. ö. tilltalande förslag att härleda vaal vaale ur ett *walh,till *wel 'välta'. Något vanligt avljud kan det ju med sådan härledning
icke bli fråga om. Däremot bör ett germ. *walh- i själva verket ha
kunnat ge upphov till nordiska former med (fornspråkligt) växlande
kort eller lång vokal: wål- wål-.1. En fornsvensk motsvarighet till
got. alhs 'tempel' har på goda grunder antagits ingå i sv. ortn. Ala
och namnleden -al(a)2, och frågan är om vi inte måste räkna med ett
liktydigt *å/ för vissa ännu dunkla benämningsfal1.3 Ett *walh- skulle
alltså vara tänkbart som rot till såväl svenskt: norrl. och bohusl.
val (ev. äv. värml. vale) 'rishög, bråte etc.' som till likbetydande norskt
vale och vola. Med sådan tillämpning av Torps förslag torde man som
urnordisk stamf orm för vål vaal och va/ få ansätta *walhi- eller (och)
*walha-.
1 Jfr

härom f. ö. HqE0 s. 1374 u. Våla.
För litteraturen härom se HqE0 s. 10 (: Me) och M. Eriksson i NoB 24
s. 139 ff.
3 Ett sådant är t. ex. naturn. Ålberg i Mora sn, vilket gäller platsen (en liten
rundad kulle) för de bekanta vikingatidsfynden vid Kråkbergs by. Jfr härom
förf. i verket Dalarna (1951) s. 149.
2

Lingrovik och Linkällkätte m. m.
Ortnamn och ord berätta, hur man i Moraområdetl valde och
ordnade rötningsplatser för lin och hampa.
Lingrovik Ziggrowkk (Krå) är namnet på ett mindre vatten NO
Spjutmo fäb. i Mora 5n2 — skr. Lingroviken G103, Lingerviken
GkNV. Liksom den något längre ned utefter samma vattendrag liggande s. k. Karvik (Karvikkärn ArMo s. 18) är Lingrovik ingen vik
i vanlig mening utan en sjö- eller tjärnliknande utvidgning av ån
Börkån. Det vore dock knappast motiverat att här räkna med en
speciell användning av ordet vik. Namnen kunna tänkas från början
ha gällt en viss mera betydande vik av tjärnarna och sedan överförts
på dessa som helheter. Den möjligheten föreligger då också, att
tjärnnamnen äro ellipter för *Lingroviktjärne resp. ( * )Karviktjärne.
Förra leden i namnet Lingrovik fattar jag som ursprungligt *Lin
grov(o)-, gen. av ett appellativ *lingrova -grovor med bet. 'i vattenkant
uppgrävt hål för nedsänkning av lin som skall rötas'. Utan att kunna
åberopa en levande tradition härom3 antar jag, att man från Spjutmo
funnit förmånligt röta lin i någon vik av den ifrågavarande tjärnen
och där gjort uppgrävningar i strandkanten för ändamålet. Spjutmo
har, liksom de närbelägna nuv. fäbodställena Björka och Säs, veterligen förr varit bo1by4 — jfr Pers GPM s. 202 f. Som efterled i det
ponerade *lingrova skulle ingå det i ortnamn inom MT rätt vanliga
ordet grova f. 'urgrävning', varom se 2: 2 B Grovbäcken och nedan
art. »Legranäs . .». Förutsatt att tolkningen är riktig, kan den uteblivna cliftongeringen av i i Lingro(v)- — lin som fritt ord uttalas i
Med »Moraområdet» menas här f. d. Mora tingslagsområde (MT).
Uppt. B.L. 1933-45 SOA. Jfr därtill uppt. H.G. 1911 ULMA 660: 3 s. 71:
ligrouyek (Ös), med gr felaktigt för pgr..
3 Saken har förgäves efterfrågats på området östnor-Kråkberg-Bonäs.
4 Stället nämnes 1539 (Spjut- Spjuttemo) med tre hushåll, 1550 (Spiutruz)
med fyra — Pers aa s. 15, 17 och 37.
2
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närliggande bygder Zapa ce.ky2 — antagas bero på tidig förkortning
av vokalen framför ng (ngr). Sammangången av n med följande g till
N-ljud förklarar också, att n här icke förstummats jämlikt LvDG
2 s. 61 (jfr läjbrunn, läjgrop, läjtjänn osv. nedan).
Från nutida dalmål äro kända flera olika ord eller appellativiska
benämningar, som avsett rötningsplatser för lin. En synonym motsvarighet till det härovan antagna äldre dalska *lingrova är lingrop f.
'vattenfylld grop att röta lin i', belagt från Mo So (Z4),- csegröp),
äv. Bo Nås.' Vidare märkes linbrunn Zitibriicn (Vi) lay.,brågn (Nu)
'vattenfylld grop, som man använde vid rötning av lin' Mo.' Pers
omtalar från Vinäs i Mora »linbrunnar, d. v. s. utgrävda gropar (i
Vinäsbäcken), där linet om hösten sänktes ned för att röta».2 I
Nusnäs hade man linbrunnar (grävda hål med virkesunderlag) dels
i Fuån och dels vid Siljan.3 Vid Långlet i samma socken gäller namnet
Linbrunnarna kb2,- för en utdikad sankmark med källor som förr varit
öppna (förmodligen uppgrävda)4 och vari man veterligen har blött
lin.6 Till dessa Linbrunnar hänför sig ägonamnet 9Linbrunn(s)kätte,
skr. Linbrunkitt —Linbrunskitt (åker, slog) 1846 RbLåSe. Det kan
nämnas, att ett ortnamn Linbrunn (Laj-) även kännes från Orsa.6
En med Linbrunnarna nära synonym benämning träffas på annat
håll inom Mora sockenområde. Strax ovanför Bergkarlås by ligger,
kring s. k. Myckelvattensbäcken, en liten däld (f. d. inhägnad slogmark) med namnet Linkällkätten /k2:frx/c/jOtt. Den är i naturavseende
märklig på grund av en ovanlig anhopning på samma plats av stora
källor. Dessa kallas Linkällorna 1 kideldutr, emedan man förr har
rötat lin i dem.7 Det framkom vid namnens upptecknande, att man
för linrötnings skull grävt upp kring flera av källorna. Rättigheten
att utnyttja dem lär vid storskiftet på 1840-talet ha blivit fördelad
i DO. — Jfr älvd. hampbrunn ( = hampave) 'vik av älven, vari hampa lades
för att rötas'.
2 Boken Rull Mats s. 10 f.
3 Uppt. B.L. 1952 SOA.
4 Ordet brunn avser i orten normalt en 'djupare, uppgrävd källa försedd med
sidomur och lock' (jfr DO) men förekommer i ortnamn även med syftning på
naturliga myrhål — se 2: 2 B Brunnvasseln.
5 Nu gör man det i stället i älvens bakvatten. Enl. uppt. B.L. 1952 SOA.
Härtill ågon. Lajbrunnänget. Uppt. B.G. 1946 SOA.
7 Uppt. B.L. 1939 SOA.
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på byns gårdar.' För Bergkarlåsfallet synes man få räkna med ett
lokalt begagnat appellativ *linkälla 'för linrötning lämpad (och
uppgrävd) källa'. Huruvida den inhägnad, som efterleden i namnet
Linkällkätten anger, ursprungligen tillkommit för slogmarkens2 skull
eller för att skydda linsänkena, har icke kunnat utrönas3; måhända
har den fått tjäna bägge ändamålen? Samma fråga uppställer sig
beträffande ovannämnda Linbrunn(s)kätte vid Långlet. I sammanhanget må till jämförelse ytterligare anföras 9Lin8änkkätte (Linsänkkitt 1847 RbBon), vilket namn synes ha gällt en äga under Selja by i
Mora och torde vara sekundärt i förh. t. det enkla ägonamnet Linsänket (åker, slog — 1846 RbSe) Mo.4
Att också ordet linsänke i någon mån varit brukligt i Morabygden,
framgår av nyss anförda lokalitetsnamn. Ordet har f. ö. i formen
kko&nfy upptecknats från Färnäs jämte upplysningen att det i Fuån
(Fä-Nu) har varit mitji läjsäntj 'mycket linsänken'.
Vittnesbörd om vattenrötning av 1 i n inom Moraområdet lämna
ytterligare en del ortnamn på Lin- med naturbetecknande efterled5:
9Linlo1c, vattensamling vid Hemus Mo — skr. Lej- —Leijlok (slog)
1846 RbHe.
Lintjärne -n, 6 st. i Mora sn, 1 st. i Sollerö och 2 st. i Våmhus sn:
1.
Za2M/2, (å G-kartorna ej angiven) tj. 0 Myckelsjön, SV Stugutj. Mo. Ht: Lintjärnvik -en, vik av Myckelsjön SV Lintj., N Krångdalsviken — skr. Linkärnsvik 1764 Lk. Linrötning tros här ha kunnat förekomma förr, medan Krångdalen fäb. var bolby. 2. 4aktsc'en_,
1 Fördelning av till linrötning tjänlig mark kännes även från annat håll.
Jirlow, TermFlachsb s. 42, uppger att »in der prov. Härjedalen (ksp. Älvros)
war das ufer des sees unter den bauern verteilt, so dass jeder seinen einwässerungsplatz, linsänke, besass». Linsänkeplats som bysamfällighet omtalas av
J. Boöthius i Orsa 1 s. 334.
2 Det ängesnamn 9Linkällänget, som tycks förutsättas av skrivn. Lin,dkällänget 1843 RbMo:Va (om Lind- för Lin- se s. 72), torde ha gällt samma mark.
3 Något särskilt stängsel har ej i mannaminne funnits omkring »kätten».
Denna omfattades delvis av den gemensamma hägnaden kring byn. Enl. uppt.
B.L. 1951.
4 Däremot bör väl 9Linkätte (Linkitt fl. g., Lindkitt 1 g. 1845-46 RbViLå)
snarare ha avsett en täppa, där man odlat lin. Enligt CoDB 1 s. 326 begagnades
överallt, där lin odlades, särskilda lotter för detta ändamål. Jfr f. ö. även
nedannämnda tHampkätten MO:OX.
5 Enligt uppteckningar och excerperingar av B.L. 1933-52 SOA.
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(å G-kartorna ej utmärkt) tj. strax V Krångåsen fäb. Mo. 3. Zeikk492(a),
större tj. V Bonäs by Mo — skr. Lintjärn 4järnan 1779 Lk, Lintj.
G103 GkSV. Åtminstone i två av tjärnens vikar har man veterligen
av gammalt rötat lin: Linvik (se nedan) och Drivik. 4. Zålkienan,
tj. SO Kråkberg Mo, mellan Åggenmyr och Inlöpet. Man har i mannaminne rötat lin i tjärnen. 5. leakip'e, tj. SO Fåsås fäb. Mo = Lintj.
G103. Ht: Lintjärn(s)bäcken, vdr i nordv. riktn. från Lintj.; Lintjärnmyren, myr kring Lintj. 6. lisekkebl, tj. ö Daddbodarna fäb.
Mo, mellan Vattutj. och Lissbrotj. = Vattutj. (felplac.) G103 — skr.
Lindtiern 1707 Ls Lk.1 Daddbofolk tros ha rötat lin däri. 7. Zi0,10n
(m. v.), tj. i Byrtjärnmyren c:a 300 m. NO Trasön på Sollerön, även
kallad Prästtjärne och Byrtjärne (vanligast). Man har veterligen
rötat lin i tjärnen.2 8. kith4i , tj. nära Sivasbacken Vå, NV
Djuptj. Man har där blött lin från Ö. Storbyn. 9. UJ- Zehtg?.?,, tj.
ONO Björkvassla by Vå, V Långtj. Man har där blött lin från Björkvassla. 10. Zeiktgtt, tj. N ötjärne Vå = Lintj. G103 GkNV. Folk
från byn Höjen äger marken däromkring.3
Linvik Zeto4k, sydöstlig vik av Lintjärn V Bonäs Mo. Där finnas
rester av bindvirke som använts vid linrötning i viken.
Ett namn Linmyren, som i två fall kännes från Mora sn (1. 4'enntin,
liten myr med mosstag vid Eldris fäb., vartill Linmyr- —Lindmyrkitt
1846 RbLå; 2. skr. Linmyran 1846 RbSi, åker o. slog) och även tycks
ha förekommit i Våmhus sn (: skr. Linmyran 1846 RbD iv, °styck.
jord under Bonäs-Våmhus), är tvetydigt. Man kan ej med säkerhet
avgöra, om det åsyftat rötning eller odling av lin. Visserligen ha de
flesta av traktens myrodlingar blivit till först efter storskiftet omkr.
18504, och myrnamnen äro i regel äldre än så; men givetvis kan
linodling på myrjord ha förekommit även före skiftestiden.
Vittnesbörd om vattenrötning av hampa lämna tre tjärnnamn
inom Sollerö och Venjans socknar4:
1 Beträffande skrivn. Lind- jfr ovan anf. Lindkäll- för 9Linkällänget och Lindjämte Linkitt för 4Linkätte Mo, vidare nedan anf. Lindmyr- jämte Linmyrkitt
Mo. Lind- är i samtliga fall uttryck för en lantmätaretymologisering.
2 Sollerö prästgård har haft ägor kring tjärnen, och möjligen har prästfolk
rötat däri. Det skall där ha varit så bra vatten, att man fick lin, »fast man lade
i granris».
3 1 namnet ötjärne, utt. 41-, synes just ingå byn. Höjen thn
titt dat. itpn.
4 Jfr ArAlo (1866) s. 71 f.
5 Uppt. B.L. 1929-39 SOA.
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Hamptjärne -n: 1. etrypisc'm tj, SO Gäddtjärnberg fäb. So = Amptj.
G96 GkNV. För denna och en närliggande tjärn (i NV) gäller som
gemensam benämning pluralforrnen Hamptjärnarna etnypiOner. 2.
etniplOtt, av myrmark omgiven tj. mellan Lindor fäb. och Räsjön
So = Andtj. G96. Ht: Lilla Hamptjärne, mindre tj. SV om den egentliga Ha,mptj.; Hamptjärnbäcken, vdr Hamptj. -Rädån. 3. etn:tpkckg,
tj. V Gäv-unda by Ve, S Siktj. G96.
Enligt Levander, 05DB 1 s. 326, finnas från flera övredalska bygder
inga som helst minnen av att hampa odlats, och uppgifterna från
Västerdalarna äro även sparsamma?. I Sollerö sn förnekas nu all
kännedom om hampodling, men sådan har veterligen i sen tid förekommit bl. a. i Venjan. Då de inom So befintliga Hamptjärn-arna
tillhöra socknens västligaste, mot Venjan gränsande delar, är det
därför troligt att de begagnats av venjansbor. Som bekant ha Soll
och södra Venjan länge bildat gemensamt bygdelag (före 1607 settung
under Mora socken)2, och ända fram till storskiftet ha deras fäbodoch betesmarker delvis legat om varandra. Om hampodling inom
Mora, närmare bestämt vid Oxbergs by, vittnar ett ortnamn tHamp.kätten — skr. Hamp- hampkittan fl. g., ampkittan 1 g. 1846 RbOx.
Ur dateringssynpunkt förtjänar här även framhållas ett par 1600talsbelägg för en västerdalsk Hamptjärn (=Hamptj. G89, vid rå
Nås:Gra): Hampetiern,et 1662, Hampetiernan 1685 Le. För ortnamnsintyg om hampodling och -rötning i andra delar av Sverige se Jirlow
a. st., J. Sahlgren i NoB 1925s. 202 och i Vår hembygd s. 110, Brevner
SNS s. 126f m. litt.
Den härovan gjorda sammanställningen av namn på Lin- och
Hamp-, särskilt åsyftande rötningsplatser, ger naturligtvis ej en bild
som täcker de verkliga förhållandena inom Moraområdet. Blott en
mindre del av de lokaliteter, där man brukat röta spånadsväxter,
ha fått namn av sådan anledning. Inom Sollerö sn har man, utom i
Byrtjärnen på öns västsida ( = Lintj., Prästtj. — se ovan), rötat lin
bl. a. i Agnmyren vid Utanmyra, vilken har sitt namn från en tid
då myren var så vattnig att småfisk duglig till agn kunde leva i
1 Så

långt Levander, som a. st. har inalles 6 rader om hampan.
Av visst intresse i detta sammanhang år ortnamnsparet Settungsmyren och
Settungsgraven inom So, varom se 1: 1 s. 147 not 2.
2
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dess öppnare delar.' Såsom redan antytts, har man i Vinäs i Mora
haft »linbrunnar» i Vinäsbäcken och från Färnäs-Nusnäs ordnat
linsänken i Fuån samt vid Siljan, utan att detta på någotdera stället
kommit till bestående uttryck i ortnamn. Vid Indor i Våmhus har
man rötat lin i smärre avloppslösa vatten, s. k. lokar, som merendels
sakna namn. Ett undantag, Bästlok båt-, med läge mellan Ind- och
Våmåarna strax ovanför Indor by, synes vara namngivet på den
grund att loken — som har källvatten — utgjort traktens bästa
rötningsloka1.2
Av de från Moraområdet påvisade säkra lin- och hampsänkesnamnen jämte från samma område föreliggande ord- och sakuppgifter kunna emellertid vissa intressanta och icke oviktiga slutsatser
dragas. En sådan är att rötning i vatten måste anses vara en i
Övre Dalarna relativt gammal metod för första beredning av lin
och hampa.3 Vidare kan noteras, att man i Moraområdet gärna begagnat sig av källor och myrhål, som för ändamålet blivit uppgrävda
(fördjupade eller vidgade), ex. Linkällorna vid Bergkarlås och Linbrunnarna vid Långlet. Fördelning på byhushållen av markområden
med många rötningsmöjligheter ha vi funnit betygad åtminstone
från Bergkarlås Mo och torde även ha förekommit vid Selja-Långlet
i samma socken. Värda att observeras äro de namn på -kätte som
befunnits knutna till linrötningsmarker (Link,änkätten, Linbrunn(s)kätte, 9Linsänkkätte — alla inom Mora sn); men frågan, huruvida
dessa ursprungligen avsett inhägnader för rötningslokalerna eller för
odlingsområden, måste tills vidare lämnas öppen. Ingärdade odlingsområden för lin och hampa ha däremot uppenbarligen åsyftats med
de från Mora skriftligt belagda, halvt appellativiska ägonamnen
9Linkätte (Vi-Lå) och tHampkätten (Ox).
1 Myren

står genom en bäck, Sjorgärdsbäck, i förbindelse med Siljan.
Uppt. B.L. 1939. — Betr. namnets förled, adj. superi. bäst-, jfr Bästgärde
en bördig åker i Holen 0 (Orsa 1 s. 555).
3 En annan i vårt land praktiserad metod är daggrötningen. Om met:nas
geografiska fördelning se Jirlow an s. 42 ff. Enligt där citerade arbete av Schissler
(Hels. hush. a., 1749) skulle Gästrikland, Uppland och Dalarna »seit alters her
die tauröste benutzt haben». Jirlow framhåller dock, att ehuru daggrötning i
huvudsak är att anse som den för Mellansverige vanliga metoden, finner man
här och där — t. ex. i Dalarna, Västmanland och Värmland — även den från
Nordsverige nedträngande vattenrötningen.
2

Legranäs, Sildrugärde, Sandrumyr.
Naturnamnen Legranäs Mo, Sildrugärde So och Sandrumyr Mo
underkastas här kombinerad behandling på grund av viss gemenskap
dels i fråga om motiv (särskilt hos de två förra) och dels i fråga om
förledernas konsonantutveckling (särsk. hos de två senare).
Legranäs är ett av de mera kända nuvarande naturnamnen i
trakten öster om Orsasjön, inom Mora sn. Det avser ett näs S Vattnäs
by, SSO Käringön G103. Enligt uppgift, vilken bekräftas av skriftbelägg (se nedan), skall där förr ha varit fäbodar.' Namnet uttalas
vanligen: Mgrands No Mg ranas Va.2 Skrift: Eng i lägrenääs 1643,
Legernäs -legrenääs 1645 Db; Liggernäs 1676 Ls (Lk), Laggarnäs
fäbodar 1720 renov. Lk; Laggernwset 1730 Sil; Lergranäs fl. g. Legranäs ,-Lägranäs 1843 KoncRbVa, Legranäs -Legranes Legrenes (slog, åker) 1843-46 RbBeNoVaKråLi-Mork, Gl. Legranes o.
Legranes bodar 1843 RbNo; Lägranäs ArMo3; Lägernäs FsMD 1: 5
s. 122, Lägranäs DHB 1931 s. 62. Härtill även: 9Legranäsgrävning
(Legranäs- -Legranesgräfning 1843 RbVaBe), 9 Legranäskätte (Legraneskitt 1843 RbVa), Legranäsudden och -viken samt Legranäsbäcken.
Legranäs (»Lägranäs») är att räkna bland de till sin förled helt
fördunklade ortnamnen. Det kan i sådant hänseende jämföras med
Skäjsnäs öster om Siljan mellan Fudal och Garsås. Båda förklaras
av folketymologien med krigiska ord, läger resp. skans, under an1 På Schallrooths Morakarta av år 1676, Ls L 134: 7, äro för »Liggernäs»
även angivna ett par gårdar vid Orsasjön ungefär mitt emellan Noret och
Vattnäs. Bodarna Nedcer (No) kallas f. ö. ännu i dag det åkerområde strax
söder om näset, där fäbodarna tycks ha legat.
2 Uppt. B.L. 1932-39 SOA.
3 Det heter där, s. 98: »Ungefär 1/8 mil ofvanför flottbron vid Noret utskjuter
en liten udde i Orsasjön, som fått namn af Lägranits, emedan Orsakarlarne under
striden der uppslagit sitt läger».
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knytning till sägner om drabbningarl och till fornfynd2 i trakterna.
Skäisneis har fått sin enkla, naturliga härledning i DNO 1: 2 s. 170.
Och även vad Legraniis beträffar, torde benämningsmotivet i själva
verket vara av helt vardaglig natur.3
En till Vattnäs ingift kvinna från östnor befanns vid uppteckning
1939 använda uttalet lårgra- (detta oberoende av att hennes make
liksom andra vattnäsbor säga legra-) och förklarade vid tillfrågan,
att hon på andra sidan om sjön hört namnet uttalas så. Formen
stämmer med skrivningen Lergra- fl. g. 1843 KoncRIVa och bygger
säkerligen på riktig tradering av ett gammalt utta1.4 Enligt min
mening är namnets förled helt enkelt Lergrav-, ehuru det första
r-ljudet i den vanligare uttalsformen på grund av relativt stor användningsfrekvens i den närmaste bygden blivit bortdissimilerat och
den flyktiga median v i mellanstavelsen tidigt har fallit framför
följande konsonant: jfr skrivn. Leger- och Ligger- redan 1645 1676,
väl etymologiserande efter ett uttal legra- eller neger- (med synkoperad mellanledsvokal)?3 Som determinerande resp. definierande elei För en till Legranäs knuten sägen om strid mellan mora- och orsakarlar
under Sigismunds och hertig Karls tid (ArMo s. 98, FsMD 1: 5 s. 122) kan ju
också finnas ett historiskt underlag; jfr äv. Orsa 1 s. 452 (Tremänningsupproret
år 1701).
2 Vid Legranäs är en stenyxa funnen, och på holmar vid Legranäs och Vattnäs
ha påträffats gravrösen från yngre järnålder — se FsMD a. st., G. Hallström
i DHB 1931 s. 62 f, och jfr DNO 1: 1 s. 33. Betr. Skäjsnäs se 1: 2 s. 170 med.
not 2.
3 Med det snarlika bebn. Lägernäs i V. Ryds sn ögl. (Lteghtermzes 1380,
Ltegrames 1401 osv.: till sjön. Lägern — kanske fsv. *Lxghre, jfr HqSS 1 s.
378 f och Norrby Yeire s. 100 ff) kan Moranamnet av både formella och sakliga
skäl icke tänkas ha någon etymologisk gemenskap m. avs. på förleden.
4 Fallet utgör ett exempel på den icke ovanliga företeelsen att ett mera
ursprungligt ortnamnsuttal kan anträffas på något avstånd från den närmast
berörda bygden. Med avseende på revboksformema är det av stort intresse,
emedan det visar att lantmätare vid renskrivning av revböcker ganska godtyckligt kunnat »normalisera» ägonamns stavning med frångående av erhållna
genuinare uttalsformer.
5 Regeln att i en förbindelse av tre konsonanter den mellanstående faller,
är ingalunda undantagslös; jfr 1: 2 s. 120. Utgången beror i viss mån på de olika
konsonanternas art och lättheten att uttala de möjliga kombinationsaltemativen.
I den svåruttalade förbindelsen rgr i urspr. *Lergravnäs har det förra r:et fallit
till förmån för gr. Ett liknande utvecklingsförhållande har förut påvisats betr.
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ment i förleden ingå orden lera f. och grav f. Någon av människohand
gjord uppgrävning på platsen känner man ej, med undantag för ett
k. »stordike», men Legranäsbäcken går fram i en rätt djup dalsänka
nedåt viken, och -grav- kan här tänkas ha betydelsen 'marksänka'
med syftning på bäckdalen — jfr det halvt appellativiska Bäckgrav
-en -arna fl. st. inom MT. Dock må till jämförelse även framhållas
dels en från samma trakt belagd sammansättning 9 Sandgrav (Sand- —
Sanngraf 1843 RbFäBe) Mo, som måhända avsett ett 'sandtag', och
dels sv. di. *lergrav 'ställe där man hämtar upp lera' (föreliggande i
ex. ägon. Lergravarna i Rönnebergs hd Skå enl. Bruhn s. 157) samt
dal. *lergrova (i ortn. Lergrovorna Ve — se nedan). Oavsett betydelsen
av ordet grav är det mycket möjligt, att Le(r)granäs i avseende på
motivet är att hänföra till vad man skulle kunna kalla för materialoch v irk et ag snamn.1 Lera kan i smärre kvantiteter ha tagits på
olika ställen vid näset, där spåren nu utplånats. Både i bäck och
dike är lergrund, och åkern därintill utgöres av ren lerbacke. I nässlänten går leran nästan upp i dagen.
Man har i orten förr använt tillgänglig lera dels för bränning av
tegel till hemmabehov och dels som bindemedel vid murning.2 Men
leran förekommer överhuvud ganska sparsamt inom övre Dalarna%
och där sådan funnits, har förhållandet ofta kommit till uttryck i
lokalnamn. Leran el. Leråker (1843 RbFäNo) är namn på en åker vid
Noret i Mora. Ler- utgör förleden i åtskilliga övredalska vattennamn:
Lerbäck -en Mo Rä, Lervik -en Mo 0 Vå Ve Rä, Lertjärne (i Lerviksbäck) Mo, Lervasseln (Leerwalla 1674 Ls, Lervallan G102) Ä-Tra. För
fdal. Halgharenabergh: Halgren- > (*Halglin- >) nuv. Haglingberg Rä — se 1: 1 s•
66 f.
1 För namn, som ange virketäkt i mera egentlig bemärkelse, se art. »Stavahed
m. m.» nedan.
2 Linné, L:s Dalaresa utg. 1953 s. 28, upplyser: »Tegel slås här af (:av ler)
helt färdigt, något mindre än ordinairt». Han beskriver också tillvägagångssättet
för stenens bränning. För 1800-talsförhållanden se ÖDB 3 s. 157 ff och jfr
Hjelm MinerographAnt (1805) s. 84 f, Lamm Plagemarms resor 1 s. 47 (Mora—
Särna 1838), 0. Veirulf i Orsa, 1 s. 47 f.
•
3 Från Orsa omtalar Linné a. st.: »Ler fås här i socknen ej i någon stor
quantitet, och de, som ägat, giöra deraf stort estime, emedan de kunna säljat
til sina grannar. På sjöbotn kan man fäet igen, allenast ej så swårt wore att
windash F. ö. se 1:5DB 3 s. 159 165, Orsa 1 s. 47 f; ävensom 0. Bannbers' anm.
s. 190 i Linnés Dalaresa utg. 1953.
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ett par av dessa fall finnas uppgifter om att lera i mannaminne har
tagits på stället, näml. för Lerbäck vid Bergkarlås Mo och Lervik (i
Vanån) ovanför Gävunda Ve. Ett fall, där namnet tydligare anger en
lokalitet såsom ett f. d. lertag, är Lergrovorna lårgrövor område S
Finngruvans by Ve (till di. grova f. 'urgrävning'), vartill vnm. Lergrovsbäcken och Lergrovskällan.1 Vid Lergrovorna har man veterligen
i mannaminne tagit lera till murning, och enligt sägen skall man på
sin tid härifrån t. o. m. ha hämtat material för byggnaden av Järna
kyrka. Med Lergrovorna Ve må jämföras förra leden i Lergruvseldret,
lugnvatten i Storån inom Idre sn enl. Niss Hj. Matsson i Särna-Idre
s. 295. Om med Ler- synonymt Lim- i övdal. ortnamn se förf. i
verket Dalarna (1951) s. 152.2
Sildrugärde är namn på ett åkerområde i Gruddbo by på Sollerön,
med läge som närmare framgår av kartutdraget i DNO 1: 1 s. 142 ur
GPS:ÄgSo. Uttal: siddriagokrd (— sUdruc- m. v.).3 Skrift: ett åkerstycke i Sillgrugiärde 1667, Silfgrufwegiärde 1674 Db; SillruSilldrugärd c:a 1840 RbGruHä; Sildrugärde (1938) ÄgSo.
Såsom 1600-talsformerna ge vid handen, återgår Sildru- på *Sil
gruv-, och utgångsformen för ägonamnet som helhet bör ha varit
*Silvgruvo gwrdhe. Förleden är ett di. *silvgruva f. 'silvergruva' eller
ortnamn *Silvgruvan 'Silvergruvan' med i dialektala sammansättningar med silver- vanligt r-bortf all (jfr Rietz s. 565 a och LvDG 2
s. 107).4 Den gruva, som med namnet åsyftats, är i själva verket
också känd. Den har funnits på en intilliggande gård, där ännu kan
spåras en urspr. 6-7 meter lång skärpning med uppbrutna block
innehållande bl. a. zinkblände; se GPS s. 5 f. I sistnämnda arbete,
art. »Drag ur Solleröns geologi», framhålles riktigt av G. Lundqvist,
att benämningen »Silvergruvan» inneburit en avsevärd överdrift; men
1 Om dessa namns förhållande till byn. Gravarna »Finngruvan» får hänvisas
till förf:s komm. arb. »Ortnamnen i Venjans socken».
2 Till där citerade sak- och namnuppgifter rör. sockennamnet Lima kan
läggas följande ur Hisinger AntPhysGeogn. 1 (1819): »Limberget eller Lerberget» s. 10, »Vid foten af Limberget upgräfves en grå Lera, samt på några
få andra ställen» s. 33.
3 Uppt. B.L. 1928 SOA.
4 Här kan även nämnas att ett di. *silvkanna 'silverkanna' ingår i naturn.
Sillkannheillarna, som gäller några berghällar inom Häradsarvets by So.
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det kan då påpekas, att samma namn — i den yngre formen svcergrziwo (best.) — även har tillkommit en i senare tid bruten gruva
inom Bengtsarvets by på öns nordsida, där det silverliknande likaledes bestått i zinkblände.'
Beträffande Sildrugärde 'Silvergruv2 är det av språkligt intresse
konstatera, att i detta fall ordet gruva — gammalt lågtyskt lånord —
fått träda i stället för det i dialekten annars vanliga grova.2 Intressantare är emellertid ljudutvecklingen Silvgruv-> Silldru- (Sildru-),
vilken innebär dels att det postvokaliska v förstummats (jfr ovan
berörda mor. *Lergrav -> Lergranäs) och dels att i den mellanvokaliska
förbindelsen lvgr först v har fallit (varvid lgr blivit till llgr — jfr
skrivn. Sillgru- 1667 Db) och sedan i trekonsonantism även g (11gr>
hr — jfr skrivn. Sillru- c:a 1840 Rb), varefter slutligen ett d-ljud på
ordinärt vis3 uppstått mellan // och r (märk växlingen Sillru- Silldruomkr. 1840). Förändringen av *Silvgruvo gmrdhe el. *Silvgruvgärde till
Silldrugärde (Sildrugärd) kan anses som ett gott exempel på av associationer opåverkad, naturlig utveckling av ett såsom ortnamn brukat
sammansatt ord.
Sandrumyr seoldrtunir lyder nu namnet på en myrodling med gård
i N. Selbäck fäb. i Mora sn, strax NO »fäb.» å Gk103SV.4 Skrift:
Sandbromyren — -myran fl. g. (åker, slog) 1846 RbHeSeLå, Sandbruksmyr 1 g. 1846 RbLå. Smh: Sandbrokitt fl. g. — Sandbrukskitt 1 g.
1846 RbLå, vilket namn (med efterleden nmsv. -kätte) tydligen avsett
en inhägnad odlad del av myren.
Av de två olika skriftformerna från omkr. 1846 torde Sandbrukssåsom endast en gång för vardera myren och »käften» förekommande
1 Även denna gruva omtalas i GPS s. 6, ehuru med något missvisande omdöme: »Det troddes, att man skulle erhålla silver där, förmodligen sammanhängande med något fynd av svavelkis- eller markasitbollar».
2 Jfr å ena sidan utom venj. Lergrovorna (ovan anf.) även ors. Grovan, Gubbgrovan och Ärnågrovan såsom namn på gamla brytningsplatser för sandsten
(förf. i Orsa 1 s. 559); å andra sidan även soll. Flengruvan, grotta i Flenberget
So, där man lär ha utvunnit koppar och något guld (Hillphers s. 151, FsMD
1: 6 s. 119 f).
3 Jfr NrASG § 326, Wessån SvSpråkh 1 § 26, LvDG 2 s. 3 ff.
4 Uppt. B.L. 1935-52 SOA. — Betr. förhållandet di. -mör(e) : rsv. myr jfr
1: 2 s. 75.
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vid sidan av flerfaldiga skrivningar Sandbro- (för myrnamnet minst
7 g., för kättnamnet minst 3 g.) få uppfattas såsom beroende på lantmätaretymologi på grundval av ett uttal med -bru-.1 Myrnamnets
utgångsform bör ha varit *Sandbrumör(e), motsvarande ett nmsv.
Sandbromyr. Determinativet har förmodligen avsett den lilla bro, som
finns i bäcken förbi myren genom s. k. Margitlarshed (N. Selbäck)
till Hemulån. Marken häromkring består av sandjord och sandåsar.
Jfr f. ö. Sandbron såndbrilim -na 2 st. inom Mo: 1. landsvägsbro
(över Långmyrsdiket) i Selja by, 2. gammal träbro över Noret vid
öm. by. Huruvida brobyggnadsmaterial urspr. åsyftats med Sandi något av fallen, är oklart.
Av ett *Sandbru- hade man väntat sig utveckling till *Sambru-;
jfr t. ex. mor. umbreda 'underlakan'.2 Det nutida uttalet sandru- är
påfallande. Möjligen kan det ha uppkommit på så vis, att sedan d
förstummats (*san(1bru-) även b har fallit enligt trekonsonantregeln
och ett sekundärt d-ljud därpå utvecklats mellan nn och r.3 Tiden
för namnets förändring medger dock knappast antagande av en så
invecklad procedur, varför det torde vara rimligare räkna med en
substitution av b mot d i förbindelsen (ncfbr>) nbr på grund av upprätthållen associering med ordet sand.
1 I anslutning till ord på -bruk ss lerbruk 'med lera tillrett bindemedel' och
lindbruk 'brukning av fodervallar' (jfr resp. ODB 3 s. 157 ff och ODB 1 s. 331).
Jfr även ortn. Lin(d)brukskitt 1846 RbMo:Lå, kanske ombildning av Linbrunnskitt (varom se s. 70).
2 Detta ord, eg. underbreda, finns berört hos LvDG 2 s. 106 som exempel

på d-förlust i konsonantgrupp.
3 I yngre förbindelser av nn och r förekommer inskotts-d även inom OvSi;
jfr LvDG 2 s. 5 (och 2 s. 64).

Stavahed ra. m. Ortnamn och virketäkt.
Stavahed -en är namn på en skogstrakt, fäbodställe inom Malung,
hållpunkt i äldre väg Venjan—öje och gammal märkespunkt i gränsen mellan Venjans och Malungs socknar NV sjön Häsejen. Uttal:
staraheda NVe AU:0.6h SVe stipmhia Ma.' Skrift: (Ålderklint, som
öijeboma kalla) Stafvohed 1629 LKyVe; Stafheed 16704. Ls L
132: 33; Stafwaheden 1687 DbMa (här bil. 2); Stafwuheden (fäbodst.,
vägp.) 1768 KLÄ: Vägh.; Stafvuhed ArMa; Stavaheden fäb. G95
GkNO.
Formella anmärkningar: Rörande dalmålsformerna av det som efterled ingående ordet hed f. hänvisas till DO och LvDG: särsk. 1
s. 209. För den olika dialektala vokalutvecklingen i ordformer av
förledens typ (*Stäva-) se LvDG 1 s. 88 ff och 1042, för Malungsuttalets
vidkommande även Sjödahl GKSV s. 1 och 46.
Det vore väl icke alldeles omöjligt att tänka sig Stava- i detta
fall återgå på en singular genitiv *Stavar- (jfr dal. vedabod vedakast
etc.: ovsi. widå- o. d. motsvarande fsv. vidha- men fvn. visar-) med
syftning på ett av en stav utgjort gammalt råmärke. Om användning
av ordet stav som råmärkesbeteckning i nordiska ortnamn se senast
Mod&r i NoB 37 s. 163 m. litt. Men genitiv på -ar kännes ej fornspråkligt för ordet i fråga, vilket är gammal a- —i-stam (medan ved
är u-stam); och en sammansättning av stav i betydelsen 'gränsstav,
gränsmärke' med hed förefaller rätt osannolik — en stav hade knappast
lämpat sig att uppsätta som råmärke på en skogsmark. Som bekant
avser hed på uppsvenskt område 'med skog (särsk. tallskog) bevuxen
jämnare grus- eller sandmark'.» Jag finner det därför rimligast att
som förled i Stavahed räkna med plural genitiv, urspr. Stava-, i en
annan betydelse än 'som råmärke uppsatt stav'.
Uppt. B.L. 1930-51 och N.Hj. 1932 SOA.
Jfr därtill förf. i SvLm 1951 s. 49.
3 Jfr Hesselman NTU 7 s. 130 f, Hellberg »-karlar» s. 127, Lindén i verket
Dalarna (1951) s. 159.
6— 537294 Bror Linan
2
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Ehuru fäbodgårdarna i Stavahed äro registrerade inom Malungs
tingslag och skatten för dem erlägges dit, ha deras ägare såvitt nu
bekant alltid varit från Norra Venjan.1 Denna bygds största hemindustri har av ålder bestått i laggkärlstillverkning2, och virke härför
har utgjort en viktig behovsvara. Fastän det icke gått att få saken
direkt vitsordad, synes det mig mer än antagligt att man från Venjanshåll förr — medan den ifrågavarande industrien bedrevs som näringsfång — i trakten av Stavahed har hämtat virke till kärlstavar. Vad
man i orten alltjämt kan bekräfta, är att bönderna under hösten
brukat vistas i fäbodarna för att klyva och iordningställa laggkärlsvirke3, som sedermera fraktades hem till byn. Med sådan förklaring
av namnet Stavahed skulle detta vara av elliptisk natur och förleden
liktydig med *Stav(a)veda- — jfr i fråga om ellipsbildningen nedan
anf. Garskogarna Ve och Skidbäcken. -vasseln Vå 0 och beträffande
den tänkta ellipsbasen dels nedan anf. ortnn. Kärlvedahultet (: app.
kärlvedahult) Ä, Takvedantis m. m. Mo, Skipvidhahult VGL och dels
även fvn app. raptvi4arhggg n. 'huggplats för raftvirke'.4
Ett annat ortnamn inom Venjans sn, som innehåller ordet stav
i bem. 'laggkärlsstav' och åsyftar virketäkt, är Staven stGivcen myrtrakt
NO Torsjöåsen fäb. (vartill vnm. Stavbäcken). I denna trakt har
vuxit skog tjänlig tifi laggved, särskilt stavar, och man har där i
mannaminne tagit sådant virke samt även kluvit det på platsen.5
Staven får här uppfattas antingen som en förenklingsform, »kortform»,
för *Stav(a)vedaskogen eller också som primärt traktnamn av elliptisk
art med böjning efter ordet stav. I formellt avseende jfr Grätten
(fem.), trakten kring Gräftknallen och Gräfttjärnarna på Sollskogen6,
Trälen (mask.), stort område med tjärnar och sumpmarker S Värmderåsen i Orsa.7
1 Fäbodstället är ej angivet i inventeringslängderna från 1663-64 (Jb) och
1698 (Db) och torde därför vara av yngre datum.
2 Jfr of:5DB 2 s. 163 ff och FsMD 2: 5 s. 112 ff, äv. Hillphers DagbDal s. 165.
3 Enligt Forsslund a. st. har man t. o. m. laggat i fäbodarna.
4 Enligt Fleggstad: 'hogster av stokkar tul rafter'.
5 Uppt. B.L. 1939 SOA.
8 Grå/ten So kan av sakliga skäl icke helt enkelt vara best. form av gräll f.
'urgrävning', då det avser ett större område med rikedom på grävlingsgräfter;
jfr (med annan uppfattning) V. Jansson i NoB 28 s. 69 och 90, art. *Gräfte».
Om Trälen närmare se förf. i Orsa, 1 s. 552.
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Tydligare språk än de nyssnämnda Venjansnamnen talar älvd. ortn.
Kärlvedahultet kråldip6o-, skogsholme NO sjön Släden (G107)1, vars
förled just är di. kärlved (kråldivia etc.) 'virke till laggkärl' — om

detta ords användning se ÖDB 2 s. 164 if. Hultet har tydligen utgjort
täktplats för laggkärlsvirke.2 Rörande anskaffning av sådant virke
inom Älvdalen (ofta på områden 3-4 mil från bygden) se Holmbäck
KronAnsp s. 41, Veirulf SkogUtn s. 34 och ÖDB 2 s. 164 f.
Ett annat, lika klart talande namn är Takvedanäs tåkwklo-, skogbevuxet näs vid Siljan VSV Höksö (Oxö G103) SO S. Vika by i
Mora sn; vartifi sekundärnn. Takvedaviken (Takvidåviken 1845 RbVi)
vik SV Höksö, Takvedakätten (Takviks- Takervikskitt 1845 RbVi)
åker vid viken. Namnens förled är di. takved 'virke till takbräder',
och smsformen är liksom hos älvd. Kräldvidåhult den för ordet ved i
dialekten normala — jfr anm. ovan under Stavahed och där åberopade fsv. ortnamnsformen Skipvidhahult.
Från Mora må även anföras Tjärvedabäcken ffirvidet-, bäck vid
Bomansberg fäb. där det e. u. funnits mycket torrfuror och där man
troligen har tagit tjärved för ett eller annat behov.
De nu framhållna fallen kunna med hänsyn till betydelsen betecknas som virk et ag sna mn och äro att inräkna i en större motivgrupp, som i föregående artikel angivits såsom »material och virketagsnamn». Den som mera ingående bekantar sig med ortnamnsförrådet inom ett äldre svenskt kulturområde, skall där helt säkert finna
ett större eller mindre antal naturbenämningar av hithörande art.
Inom övre Dalarna träffas icke så få exempel på virketagsnamn.
Ytterligare några fall må härnedan förtecknas med nödtorftiga upplysningar.
Bälgstångsmyren bNistdes-, myr vid vägen Ytternäs by—Sj öändan
fäb. i Lima sn. Namnet berättar, att man på platsen har tagit bälgstänger dvs. 'långa träfjädrar, som tjänade till upplyftning av bälgUppt. H.L. 1937 SOA, med uppslagsformen Kräldvedåhultet.
De ha funnit laggarveden där*, heter det i uppteckningen. — En sms
kärlved(a)hult tycks f. ö. ännu i senare tid ha använts appellativiskt i Älvdalen.
Veirulf uppger näml., SkogUtn s. 34, att efter jordbruksarbetet på hösten man
här ett par grannar i sällskap drog till sitt »kräll-widu-hult» för att hugga och
tälja laggstav. Dialektformen bör vara: kräldwidåult. Jfr nu (korr.-tillägg)
LMFA B: 8 s. 216.
2 >>
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locken i smedjornas parställda enkla bälgar'. Till sådana erfordrades
särskilt spänstigt virke, och de gjordes därför av nödväxta granstammar med tjurved, vilka togos i någon myrkant, där de brukade
vara bäst utbildade.1
Garskogarna gårskjgcer, nmsv. Gård-, skogstrakt ö Finngruvans by
i S. Venjan, omkring Garskogsmyren (Gk95N0).2 Skogen här är
mager och har icke lämnat virke till annat än gårdstörar 'gärdsgårdsstörar', men sådant har veterligen tagits i trakten. Benämningen är
elliptisk — jfr Stavah,ed ovan.
Skidbåg(a)berg skeubug- (Mo:Bon) eller Skidbågwisarna sken.bugo(Älvd.), även förkortat Skidbåga skenbutgå (Älvd.), höjdkomplex
Rymmån i Våmhus sn = St. och L. Skidbågsåsen G107, Skajbåguåsen
GkNO.3 Smh: Skid(båga)bäcken skit,kö- (skeubtago- m. v.), bifl. t.
Rymman mellan Skidbågaåsarna. På åsarnas västra sluttning, mot
Skid(båga)bäcken, har funnits och finns ännu gott om »tjurtall»,
dvs. krokväxta tallträd med segt virke som lämpat sig till skidor:
di. skidar, tjurskidar. Namnsystemet förutsätter ett appellativ *skidbåge m. 'krökt stycke träd, lämpligt till skidvirke', vilket då ingår
med genitiv pl. Liknande innebörd har förmodligen också ett namnpar
inom Orsa: Skidbäcken (Skidb. G103) -> Skidvasseln (Skidvasslan
biflöde till Urmån från trakten av Kallbolet vid
Gk108SV)
Våmhusgränsen.4 Och måhända ha vii ors. Slädbäcken slid-, bäckdrag
SO Viborg till S. Fåsjön3, en släkting som anger att slädvirke (krokvuxen björk) har funnits att ta i dettas omgivning. För Orsanamnen
jfr förf. i Orsa 1 s. 558 f.
Timmerhultet 4fliboli4taa, skogsparti vid Lövnäs by i Älvdalens
sn, där byborna tagit timmer till sina byggen3; Timmersmora (G96
SOF) timastnåra, by i Åls sn. Åtminstone det förra av dessa namn
torde få uppfattas som appellativiskt — jfr fsv. timberskogher. För
ett *Ladutimmernäs, som uppgått i ägon. 9Ladutimmernäskätte -n
(Ladutimberneskitt -kittan 1846 RbOx) i Mora sn, är att framhålla
1 Detta enl. uppt. N.Hj. 1933 SOA samt brev N.Hj. 12/3 1946.
2 Uppt. B.L. 1930 SOA.
3 Uppt. B.L. 1939 SOA.
Vasseln utgör en nedre gren (och fortsättning) av bäcken.
5 Uppt. B.L. 1936-51 SOA. Jfr uppt. B.G. 1946 med form på Slida- (.219
trol. fel).
Uppt. H.L. 1937 SOA. Där upplyses, att i hultet har kvarstått stubbar på
1,5 meters höjd efter avverkning snövintern 1860.

STAVAIKED M. M.

85

möjligheten att namnet kanske snarare avsett en upplagsplats än en
täktplats för ladutimmer.
Som ett exempel på virketagsnamn från Dalabergslagen kan här
också anföras Skeppmora, by i Ludvika sn (med Skeppmorahöjden)1,
vilket torde betyda 'skogen där man hämtat virke till båtar' och
vilket har flera motsvarigheter utanför Dalarna: Ske ppmora Vsm,
Skepp- —Skeppsmora 2 st. Sdm, Skeppsmor Upl — se närmare min
framställning i GPS s. 512.
Material- och virketagsnamnen, som utgöra en rätt betydande
ortnamnskategori, ha hittills blivit alltför litet beaktade; och detta
gäller kanske isynnerhet den senare, här närmast ifrågavarande
undergruppen. Det må därför icke anses opåkallat erinra om att jag
i det nyss åberopade arbetet, Gruddbo på Sollerön s. 511 f, utom de
uppsvenska Skepp(s)mor(a)-namnen och några av de ovan utförligare
behandlade övredalska naturnamnen även har framhållit en grupp
av omkr. 20 stycken företrädesvis götaländska Skepp(s)hult (i ett
fall, Skepphult by och socken i Marks hd Älvsb. = fsv. skipvidhahult
VGL IV etc, och uppenbarligen reduktbildning till detta gamla
skogsnamn2), vilken jag tolkat som 'smärre skogsbestånd som givit
gott skeppsvirke — båtvirke — och som sådant utnyttjats'.3 Jag
har a. st. också fäst uppmärksamheten på att den grupp av åtminstone 10 stycken Ring(s)hult (i ett fall, Ringhult by i Fagerhult
sn Små!., skrivet Ringwidhaholt 1346 SD), som finns i Götaland, kan
och torde innehålla sv. dialektordet ringved m. 'det murkna träet uti
en björk'.4 I anknytning till dessa tolkningar har V. Ekenvall i avh.
»De svenska ortnamnen på hester» s. 70 ff resp. 96 f och 102 säkerligen
riktigt förklarat namnen Vagnhester i Alseda sn Jkp och Vagnhult i
1 Namnet är som bynamn ungt (det saknas i Jb 1539 ff) men kan ju vara
gammalt naturnamn.
2 Jfr SOÄ 9: 1 s. 147 270. Där uppges Skepvidahult (missvisande?) som
levande naturnamn.
3 Märk nu även förklaringarna i SOH 1 s. 81 och SOH 2 s. 257 av hall. bebn.
Snäckhult och Knarrhult till fsv. enäkkia 'mindre krigsfartyg' resp. sv. di.
knarr 'eka'.
4 Rietz s. 532 b: belägg från Småland. — Jfr dock även fsv. mansn. Ringvidh
(Lg-Br-Li s. 205), som torde ingå i östg. ortn. Ringatorp och Ringstorp (Lundgren
a. st.).
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Habo sn Skb som 'plats (med viss vegetation) där man hämtat
vagnvirke'l, Skovlehister i Fliseryd och Yxskafthester i Kråksmåla
Kim såsom avseende täktplatser för skovel- resp. yxskaftvirke. I
sammanhanget hade lämpligen även kunnat andragas namnen Yxhult,
3 st. i Sdm öbr ögl, vilka sannolikt äro ellipter av *Yx,skafthult. I
åtskilliga ortnamnsarbeten saknar man beaktande för olika fall av
den tolkningsmöjlighet som i förevarande artikel blivit hävdad: virketäktsmotivets. För att nämna ett par exempel kunde det i SOV 4
s. 29 oförklarade tTinn- el. Tinhult (Tinne- 1725, Tinhult 1825) i
Stavnäs sn Vrm väl förstås som sammansatt antingen med tinne m.
i bem. 'räfspinne'2 eller med tina f. 'sorts laggkärl' och syftande på
virketäkt, och det hos Friberg Kåll. s. 44 med adjektivet vrång
tolkade gårdn. Vrånghult i Tranums sn Skb (: 'den i bukter utskjutande
dungen') riktigare ha översatts med 'dungen där man tar el. tagit
virke till vränger, dvs. båtspanter' — namnet Vrånghult förekommer
i åtminstone 5 fall som svenskt bebyggelsenamn (Götaland) och
antagligen dessutom i flera fall som naturnamn.
1 Detta under hänvisning till ty. wagenh,olz 'zum wagenbau geeignetes holz'
(Grimm, Lexer).
2 Ordet tinne är i sådan användning känt från stora delar av Värmland
och närmast från Ullerud (ULMA:s saml.).

Dalmålsformen katjista av ordet rsv. katsa, äldre katitsa.
För en sjö SV Vasselbodarna i Älvdalens sn gäller en benämning,
som enligt olika uppteckningar lyder keaskke.s- —kåkke_,syitnle och som på Generalstabens topografiska kartor
fått formerna Kattjesjön (Kattjesj. Gk102NO) resp. Katekessjön
(Katekessj. G102) men som bättre kunde ha skrivits Katjistsjön,. Dess
förled utgöres nämligen otvivelaktigt av den form av fisketermen
rsv. katsa, äldre katitsa, som från västliga och centrala delar av Moraområdet upptecknats såsom levande med utt. Utkista —kajOsta o. d.
(LåSeÖnös — med k -'1,-§')2 och som med hänsyn till flera ortnamn,
vari den ingår (se nedan), får anses vara den för österdalmålen normala: katjista. I fråga om »Katekessjön» har erfarits, att där ännu
på senare år kunnat iakttagas rester av ett antal katsabyggnader,
väl synliga mot bottnen vid klart väder.3
Ett annat Älvdalsnamn, som uppenbarligen innehåller ordet
katjista 'katsa', är kåjpst yeuk, vilket enligt en uppteckning i SOA
med uppslagsformen Karkistvik tillkommer en västlig vik av Västersjön SSO Ärnäs by i nämnda socken.4 För sakuppgifter se nedan.
Som förled ingår ordet vidare i ett namnpar inom Rättviks sn,
Katjistholmen och Katjistudden HOA-, avseende en holme resp.
landtunga i sjön Amungens södra del (SV Storh. G104 och nära
Dalstuga).3
la, b, c Uppt. L.L. 1916 ULMA resp. H.L. 1934 och B.L. 1952 SOA.
2 Enligt DO även kktS:yda Mo:ös (med något missvisande, älvdaliserande
kvantitetsangivelse). Hos Arwidsson, nedan anf. arb., återges ordet s. 38 från
Morabyn öna med formen (pl.) katsystur, även (normaliserad sg.) »kakista».
3 Uppt. B.L. 1952 SOA. — Om katsans användning inom Dalarna se annars
05DB 1 s. 82, Arwidsson Några mjärdfisken i Svealand s. 38, Sigfr. Svensson i
GPS s. 321 (med en uppgift om »katitsor» från 1719 So). För ord och sak jfr
f. ö. Modåer Den nordiska ryssjans ålder och ursprung s. 152 ff, m. litt.; även
J. Sahlgren i OUÅ 1943 s. 17 (ordet katsa i några svenska ortnamn: Kats- Kass-

Kattis-).
4

Uppt. H.L. 1937 SOA.

8 Uppt. B.L. 1932 SOA.
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Som efterled finna vi ordet i ett namn inom Mora sn, Jakopbylkatjistan, yiketpbyaåkysta (Lå), vilket gäller ett parti av s. k. LångÄtjärne — f. d. fiskeplats — NV Hemus.1 Determinativet i detta
namn är en med di. bedle (bil byl) 'onkel, farbror el. morbror'2 sammansatt personbenämning nmsv. Jakopbedle 'farbror el. morbror Jakop',
vilken avsett den person som en gång byggt och nyttjat katsan.
Fiskeplatsnamn av detta slag, med person- eller gårdsnamn som
förled, äro icke ovanliga inom GMO. Jfr t. ex. Kånåverken„ Romboverken, Stikåverken m. fl. (gamla mjärdfiskeanläggningar i noret mellan
Ona och östnor) Mo; Myrkränkan„ Hållperskränkan, m. fl. (anordningar för mjärdfiske vid Lintjärnen V Bonäs) Mo3; även fall ss
Farfarhålet (bäckparti vid Skuråsen fäb., där en viss gubbe brukat
sätta krok åt laxöring) och Hålet Margit 'Margits hål' (tjärnliknande
vik av Venjanssjön där någon venjansgumma med namnet Margit
tros .ha brukat lägga sina nät) Ve. Med släktskapsord sammansatta
personbenämningar av typen Jakopbyl kunna också påvisas som förleder i andra ortnamn inom området, ex.: Olofbilkitt 1847 RbMo:
Bon, Halvarbyllökan åparti vid Läde fäb. Mo, Kerstinmostervad vadställe i Vanån Ve.
Men vi återgå till Älvdalsnamnen. I viknamnet på kåjpst- finna vi
ett uttal, som fullt överensstämmer med övriga österdalska fall. Då
namnet av upptecknaren skrivits Karkist-, har detta tydligen skett på
grundval av en i orten hörd förklaring, som också anföres: »De ha sökt
stänga in fisken i viken med kistor av trä, 'karkistor', träkar; eller
långa stänger som en palissad . .». En liknande folketymologisering
visar sig även i en variantform Karkitt- kenkit-, som jag upptecknat
i Väster-Myckeläng för Katekessjön och som till andra led har pluralform av di. kitte m. 'kätte, liten inhägnad'. Den anknytning till kar
n., som i båda Älvdalsfallen kommer till synes, är så mycket mindre
förvånande som detta ord på sina håll faktiskt förekommer använt
om fångstrum i katsabyggnader o. d.4 Medan associationen här alltså
delvis varit sakligt betingad, beror anslutningen till katekes ketkio i
Uppt. B.L. 1939 SOA.
Motsvarande no. bidel, fvn. biäill — se DO och TpEO s. 23.
8 Om kränka, bryggliknande anordning för utsättande och fästande av
mjärdar, se ()DB 1 s. 83 f.
4 SAOB K 814, Modöer an s. 154.
2
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sjönamnsvarianten kark4s- enbart på ljudlikhet; jfr att katjesma
(därv. dialektform för 'katekes') i Västsverige även brukas liktydigt
med rsv. katsa, ä. katitsa. Samtliga nu anförda ombildningar av
Älvdalsnamnen, vilka givetvis sammanhänga därmed att fiske med
katsor icke på länge praktiserats inom socknen, te sig fullt rimliga
med utgångspunkt från ett uttal katjist- motsvarande den från andra
delar av GMO och österdalama betygade ordformen katjista; och det
kan anses befogat att för båda namnen normalisera förleden som
Katjist-: Katjistsjön, Katjistvik.
Såsom framgår av SAOB:s artikel »katsa» (1935) och Mod&rs avh.
»Ryssjan» (1939) s. 152 ff, har det till ursprunget slaviska ordet
katitsa katsa (ry. kotzY) på nordisk botten undergått ombildningar av
flera olika slag. Bland svenska former märkas kattisa, kartsa, kasta,
katjesma (se ovan) och katiska (i finsk-påverkade trakter).' Dalmålsformen katjista, vilken saknas bland de i SAOB upptagna ordvariantema, är hos MooMer angiven med DO:s kåkysta och Arwidssons
katsystur (Mora). Förklaringsvis säges här, att-enligt meddelande av
dr Lars Levander »i detta moraord med sannolikhet föreligger en
ombildning efter dalm. kista, i Mora uttalat tjyasta».2 Förklaringen
är utan tvivel riktig såtillvida som uttalsvarianten mor. katjysta bör
ha fått sin y-vokal genom påverkan från kista :kysta. Sannolikheten
av association med detta ord kunde för övrigt ha styrkts med erinran
om att andra sammansättningar med kista, som avse anordningar i
vatten (för fiske, flottning osv.), kännas från dalmålsområdet —
åtminstone stenkista och åikista.3 Med hänsyn till västsv. katjesm,a
'katsa' kan nog ombildningen i fråga — som härovan visats gälla ej
blott för Mora utan för hela österdalsområdet: OvSi och NeSi —
också tänkas genomförd direkt på fsv. katitsa (katiza). Men den skulle
onekligen framstå som naturligare, om man räknade med en mellanform med samma konsonantföljd (st) mellan penultiman och ultimastavelsen som i kista. Nu äro metateser synnerligen vanliga i dalmål'',
Den sistnämnda föreligger även i värml. vrun. Kattiska SOV 2 s. 73 (Fryksdals hd). Jfr nu vidare Modåer NoOrdst s. 39.
2 Rörande vokalismen i kista hänvisas till Levander Dalmålet 1 s. 142.
3 För ålkista (Ä Jä) se ODB 1 s. 92. För bägge orden jfr SAOB kista bet.
4 e—d med hänvisningar.
4 Vanligare än som framgår av LvDG 2 s. 107 f.
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och i det finsk-svenska katiska ha vi redan funnit ett exempel på
konsonantomkastning i den ifrågavarande fisketermen. Det torde
därför inte vara alltför djärvt att antaga, att till grund för ödal.
katjista kan ha legat en form *katista eller kanske snarare t. o. m.
*katsista (med anteciperande s-inskott framför i), en form som av
två samverkande orsaker lätt kommit att uppfattas såsom sammansatt med -kista. Dessa orsaker äro: 1) förhållandet att till s(s) icke
— jfr t. ex.
assimilerat ts i dialektområdet gärna muljeras till
uttalsformerna ba§-2 för Botsån och Botsänget3 vid Vika Mo och
Mip för Bytesön vid Kättbo Ve; 2) förhållandet att av tj eller
k(j) uppkommet k inom samma område gärna utvecklas till ig —
jfr LvDG 2 s. 283 not 13 och s. 307 not 8. En form *katsista (jfr
Arwidssons katsystur) bör med andra ord dialektenligt — i varje fall
i övre österdalmål — ha givit kagista, som i sin tur naturligen kunnat
uppfattas såsom »kakista».
1 Denna

företeelse synes icke vara framhållen hos LvDG; jfr där 2 s. 95.
Enligt uppt. H.G. 1911 ULMA 660: 2 a. 57 t. o. m. baj'.
3 Skrivet Botes äng 1550 Db, se DNO 1: 1 a. 159. Om namngruppen närmare
se 2: 2 B.
2

Några exempel på sax- 'fångstredskap' i österdalska
ortnamn.
Ett i Siljanstrakten och väl även därutanför känt namn är Saxviken, di. Saxvik setkswc'ekla, vilket gäller en sjöliknande invikning
av österdalälven vid Morastrand — skr. Saxvijken 1730 Sil, Saxvik
1804 Hag, Saxviken Bergm. (1822) ÅrMo öDFN Gk103SV. Mindre
bekant är det med nyssnämnda vilmamn nära samhöriga Saxnäs
-näsudden, äldre benämning på numera vanligen s. k. Stenudden, litet
näs i Saxviken NO Utmeland — skr. åker i saxnääs 1637 Db, Saxnäs
1845-47 RbUtmViVinLi-Mork; i sen tid även bebyggelsenamn —
Saxnäs S0F1948, gårdar under Morastrand. Ht: tSaxnäsåker -n,
f. d. åkerområde på platsen för nuv. Saxvikssågen — Saxenääsåkeren
1638, Saxnäfååkren 1659 m. fl. Db, Saxnäs Åker 1830 BoupptUtm
(avskr.), Saxnäsåker 1845-47 RbDivUtmIsViLi-Mork; 9Sax(näs)kätte
— Saxkitt, Saxnäskitt 1847 RbUtm.
Namnet Saxvik förekommer i ytterligare ett par fall inom GMO1b,
nämligen för: 2. en sydvästlig vik av Lädsjön V Läde fäb. Mo, 3. en
mindre vik av Orsasjön NV Getrisholmen Vå.
Från österdalsområdet kännas dessutom följande med Sax- sammansatta ortnamn2: Saxberget (G96), berg V Styrsjön Le; Saxbäcken,
bäck vid kyrkbyn i Boda; Saxlok 2 st.: 1. odling S Lillflyt fäb. Mo
(ht: Saxloksbacke, b. i vägen till samma fäb.), 2. odling S Tiberg
fäb. Ve; tSaxmyren (Saxmyran 1845 RbLi-Mork) slogm. i Mora;
Saxbrunn, större källa SO Sträxelmyrtjärn, nära Tennängs fäb. Ä.
Jfr Rävasax Avosålss, vägmärke (två mot varandra uppresta stora
stenhällar) NO Mångsbodarna vid gamla vägen till Evertsberg Ä.
Vid förfrågan om älvd. Saxbrunn erhölls i Evertsberg upplysningen,
att man om vintern brukat sätta rävsaxar i källor för att de ej
skulle frysa fast — ett förfaringssätt som är vitsordat ej blott från
1 a, b Uppt. B.L. 1933 resp. 1939 SOA.
2

Uppt. B.L. 1933-39 och (för Älvdalsnamnen) H.L. 1934 SOA.
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Övre Dalarna (e5DB 1 s. 40) utan även från Norrland (Ekman s. 138).1
Förmodligen åsyftar Rövåkäld, källa i Rövådike (liten myr) Ä, rävfångst med i källan placerad sax. Den s. k. Dösskällan nedom Nusnäs
by i Mora lär ha namn efter en Döss-gubbe2, som på sin tid brukat
fånga räv med sax i källan.
Beträffande Saxlok vid Lillflyt Mo upplyses, att det förr varit
gott om småvilt häruppe och att man brukat sätta saxar åt både räv
och hare. Samma motiv kan väl ligga bakom Saxlok vid Tiberg Ve,
ehuru namnet i orten nu förklaras med ett växtnamn saxar = fluttsaxar (barnspr.) 'mattlummer' som speciellt avser växtens sporgömmesax, vilka till formen likna gammaldags ullsaxar och vilkas spormjöl (venj. /tutt) av pojkarna brukat användas till fyrverkeri.3 Också
för Saxvik i Våmhus — »en fin, rundad vik» — anges i uppteckningen,
att man kan ha haft rävsaxar placerade på stället.4 Och med inbegripande av möjligheten att även andra djur än räv och hare (:grävung, varg, björn, lo osv.)5 kunna ha varit föremål för fångst på vederbörande platser vågar man nog anta, att samtliga härovan nämnda
ortnamn innehålla ordet sax f. i betydelsen 'fångstsax'. På björnfångst — eg. 'en i sax fångad björn' — syftar väl namnet Saxbjörnshaga såkSbonshgo (Saxbjörnshagen 1845 RbLi-Mork), änge i V.
Selbäck fäb. Mo, vartill vnm. Saxbjörnshagabäcken. Beträffande fångst
av grävling med sax jfr i komm. art. »Noabenämningar för jaktdjur. .»
berörda namn på Gylt-.
Vad så åter angår komplexet Saxnäs — Saxvik-en vid Morastrand,
kan man ej säkert avgöra vilket av namnen som är det primära.
Viknamnet har dock sannolikt från början icke avsett hela insjön vid
Möjligen har saxsättningen i källor tillika något samband med rävens
levnadsvanor? I sammanhanget förtjänar anföras, att fvn. personn. Kelduskitr
antagits egentligen vara ett öknamn på räven (Heggstad GNO s. 362; jfr f. ö.
förf. i SvLin 1951 s. 50 not 3).
2 Döss är här gammalt gårdsnamn (äv. skr. Döds).
3 För denna folkliga förklaring jämför att Lintjärne vid Fåsås fäb. Mo
(här s. 72) av en sagesman menades syfta på växten s. k. svallin (scauläjn)
'vårfryle'.
4 Jfr Ekman NorrlJakt s. 138, ang. rävfångst: »Äfven kan man placera saxen
invid en stubbe på någon sandig strand eller i en torr myrkant ..». Om denna
fångstarts praktiserande och forna betydelse se även Ekman i Vår hembygd s. 84.
3 Jfr ÖDE 1 s. 25 ff.
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Mora utan endast den mindre vik NV Saxnäsudden, som i våra dagar
benämnes Hassvik efter den däri utfallande f. d. Ha.ssbäcken (Askebäck 1550) — jfr det likartade förhållandet med Rättviken vid
Rättvik enligt DNO 1: 2 s. 176. Av skriftbeläggen vill det annars
synas, som om näsnamnet (det numera mindre kända) i själva verket
skulle vara det äldre och viknamnet alltså sekundärt. Det förtjänar
omtalas, att såväl Saxnäs som Saxvik-en förekomma flerstädes i
Sverige utanför Dalarna, det förra även som bebyggelsenamn.
Tolkningen av Sax- i ortnamn på sätt som här skett är icke alldeles
ny. I SOÅ 1935-36 s. 1 ff har A. Eile framhållit samma möjlighet
såsom mera antaglig för svenska förhållanden än de av Hellquist
SS 1 s. 524 (och EO s. 890) angivna: 1) med sax i den gamla betydelse
'sten, klippa' som föreligger i lat. saxum, 2) med redskapsordet sax
'Schere' i formjämförande användning, 3) med fsv. personn. Saxe.
Under åberopande av uppgifter från Norrland', där ordet sax fakultativt användes som namn på rävtanan, framkastar han även tanken
att före järnsaxarnas tid vissa fångstdon av trä kunnat kallas »saxar».
Emellertid är Eiles framställning övervägande teoretisk, och han
belyser ej sitt förslag med något nytt material. Det har därför synts
mig motiverat att från mitt område lämna några mer påtagliga (med
folkliga uppgifter belysta) exempel på Sax- i den ifrågavarande bemärkelsen: 'fångstredskap'.
Anm. Jag delar Eiles mening, att man bör vara försiktig med
ansättande av bet. 'klippa, sten' för svenska ortnamn på Sax-.2
Ett par dalska sjönamn Säxen (troligen urspr. ja-bildningar), varom
se 2: 2 C Säx-, torde dock verkligen förutsätta sådan betydelse hos
grundordet.
1 Meddelade av museiintendenten Gösta Berg.
2 Det påfallande förhållandet att Saxnäsudden i Mora även kallas Stenudden,
synes bero på en tillfällighet. Det senare namnet lär nämligen ha tillkommit i
nyare tid, sedan sten nedfraktats till udden för ett (icke fullföljt) byggnadsföretag.

En trädbeteckning (eller två) på -karl i ortnamn inom
Venj ans Söromsj öbygd.
I trakten NNV Gävundsjön i Venjans sn märkes ett litet namnsystem på Långkarl- —Rångkarl- negked- Gä Kä La rbegk- Lal:
Långkarlbröst, åsliknande hopsnörning på Kvarnmyren (G96 GkNV)
nedmot Dretvik av Gävundsjön — jfr kartan DNO 1: 2 s. 21. Ht:
Långkarl(bröst)källan, stor källa på myrbröstet med drag ned till en
Långkarlmyren, sydlig del av Kvarnmyren.
vik av Gävundsjön.
Av allt att döma torde det för gruppen gemensamma determinativet primärt ha tillkommit myrbröstet, och de båda andra namnen
äro sekundärt bildade (med resp. utan reduktion) efter ordinär anslutningsmetod. Ordet bröst f. = myrbröst, som utgör efterled i smsn
Lång- Rångkarlbröst, har här den i dalmål vanliga terrängbetecknande bemärkelsen 'ställe där på grund av lutning vatten börjar
samla sig till en bäck och rinna ut ur en myr'.2
Vad beträffar namngruppens begynnelsekonsonant, må framhållas
att den lika väl kan vara ursprungligt r som 1. Växling av dessa konsonantljud förekommer ej sällan i dalmål3 och synes i södra Venjan
särskilt befordrad av ett (individuellt starkt framträdande) sätt att
med tungspetsen artikulera tjockt 1. Som exempel på berörda växling
inom SVe kunna anföras uttalsformerna kål- —kår- (La Gä) för Kårfors, tvär och strid fors i Vanån ovanför Grånäs Gk95NO (:di. kår
m. 'mindre våg', kåra 'bildas kårar'), och ir- —il- (Fi La) för Hyltjärne,
tjärnliknande invikning av Vanån ONO Ljustj. Gk95NO (:di. il hyl
hölj f. 'fördjupning i vattendrag'). Det ljudutbyte, som dylika
växlingar förutsätta, är dock ofta framkallat genom assimilatoriskt
eller dissimilatoriskt inflytande från en i annan stavelse befintlig
1 Uppt. B.L. 1939 SOA. Variantuttalet med r- (rång-) efter en sagesman född
1863.
2 Betydelsevarianter: 'smalare, lutande förbindelse mellan tvenne myrar'
SVe, 'trångt myrsund' NVe. Jfr DO och SOA DiOrds.
3 Jfr betr. vanliga talspråksord LvDG 2 s. 57.
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likvid konsonant, och så kan vara fallet även med Lång- — Rångkarlbröst (-kallbräst) som har följande både 1 och r.
En god förklaring till systemdeterminativet erhålles, om man här
räknar med ursprungligt r- och ansätter ett ord di. rång(n)kall nmsv.
rönn- el. ?runkarl m. med bet. 'rönnträd', sammansatt med di. röra
(SVe: Kä La) f. 'rönn' samt karl m. i en överförd användning om
enskilt träd. Någon rönn eller rönngrupp kan förr ha stått just på
myrbröstet, vars namn med den föreslagna tolkningen måhända får
tecknas nmsv. Runkarlbröst. OvSi-målens ordformer för 'rönn' synas
näml. äga sitt ångn etc, ur fdal. fm.' De skulle då vara att förstå som
av ä. urn. *iftanö-n, alltså avljudande till västerdalsformen rangn,2 =
no. di. rogn —raang (av *rauna < ä. urn. *rouan-). Det är dock ej
fullt säkert, att dessa icke alltför olika former verkligen måste särhållas.3
Personbeteckningen karl har i dalmål fått en rik användning i
överförda — mest konkreta — bemärkelser. En av de i ULMA:s
dalmålsordbok angivna är: 'buskartat träd med långa grenar', vilken
företrädes av smsna häggkarl, runkarl och säldkarl Älvd.4 Från
Malung uppges sälgkarl i bet. 'sälg med grov stam'. Det härovan
ponerade venj. *rång(n)kall, nmsv. *rönn- el. *runkarl, befinnes sålunda faktiskt belagt från Älvdalen, där det uttalas r4ogegikål ; och
att det förekommit (ev. ännu förekommer) i Venjan, som ligger mellan
Älvdalen och Malung, är därför rätt sannolikt.
Bland övriga inom området brukliga bildliga användningar av
karl märkas de i smsna kvarnkarl 'ståndare ( = med skovlar befäst
stock) i skvaltkvarn'5 a, mosskarl 'viss sorts uppläggning av fodermossa på täktplatsen'5 b, rodkarl och stångkarl 'ställning för uppläggning av hässjevirke, ofta bestående av ett träd med avhuggna
grenar'.5
Nu föreligger från södra Venjan också ett naturnamn Rotkarlsdraget
rötkåls-, sankmark med bäckdrag S Gävunda by, vars förledsbetydelse
är oklar.° Då någon bebyggelse med namnet Rot (eller namn på Rot-)
1 LvDG

1 s. 181 f.
2 LvDG 1 s. 206 298.
Om ordet rönn jfr f. ö. Sahlgren i NoB 17 s. 66 ff samt HqE0 m. litt.
4 Jfr Rietz' uppgift s. 844 b: äggkall m. 'en enstaka hägg' ÖD. Samma finns
hos Dybeck 2 s. 97.
5 a, b, e Se ÖDB 3 s. 271 f resp. 1 s. 201 f och 1 s. 255 f (med fig. 221-223).
6 Uppt. B.L. 1939 SOA.
3
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icke finns i trakten, saknas anledning att räkna med ett inbyggarnamn *rotkarlar. Emellertid kan med genitivform tänkas ingå
antingen ett ej annars påvisat appellativt *rotkarl (med bet. t. ex.
'kvarstående trädstubbe med synliga rotdelar') eller också och väl
snarare det förut anförda dal. rodkarl, vars d (a) blivit t framför k.'
Någon ställning för hässjevirke kan mycket väl ha funnits i närheten.
i För dylika fall av desonantisering jfr förf. i DHB 1947 s. 163 not 1 (ex.:
brutpiga, ?Algutkällan, Gotpungen).

Dalmålsformen katjista av ordet rsv. katsa, äldre katitsa.
För en sjö SV Vasselbodarna i Älvdalens sn gäller en benämning,
som enligt olika uppteckningar lyder ketyas- —ketykas-la kåkas_ib
Ukas- —Idtkifflyitni° och som på Generalstabens topografiska kartor
fått formerna Kattjesjön (Kattjesj. Gk102NO) resp. Katekessjön
(Katekessj. G102) men som bättre kunde ha skrivits Katjistsjön. Dess
förled utgöres nämligen otvivelaktigt av den form av fisketermen
rsv. katsa, äldre katitsa, som från västliga och centrala delar av Moraområdet upptecknats såsom levande med utt. kyOsta •••••ktMpsta o. d.
(LåSeönös — med g -'1,§.)2 och som med hänsyn till flera ortnamn,
vari den ingår (se nedan), får anses vara den för österdalmålen normala: katjista. I fråga om »Katekessjön» har erfarits, att där ännu
på senare år kunnat iakttagas rester av ett antal katsabyggnader,
väl synliga mot bottnen vid klart väder.3
Ett annat Älvdalsnamn, som uppenbarligen innehåller ordet
katjista 'katsa', är Idypstyeuk, vilket enligt en uppteckning i SOA
med uppslagsformen Karkistvik tillkommer en västlig vik av Västersjön SSO Ärnäs by i nämnda socken.4 För sakuppgifter se nedan.
Som förled ingår ordet vidare i ett namnpar inom Rättviks sn,
Katjistholmen och Katjistudden kajOst-, avseende en holme resp.
landtunga i sjön Amungens södra del (SV Storh. G104 och nära
Dalstuga).3
la, b, c Uppt. L.L. 1916 ULMA resp. H.L. 1934 och B.L. 1952 SOA.
2 Enligt DO även kiii5gda Mo:ös (med något missvisande, älvdaliserande
kvantitetsangivelse). Hos Arwidsson, nedan anf. arb., återges ordet s. 38 från
Morabyn öna med formen (pl.) katsystur, även (normaliserad sg.) »kakista».
3 Uppt. B.L. 1952 SOA. — Om katsans användning inom Dalarna se annars
öDB 1 s. 82, Arwidsson Några mjärdfisken i Svealand s. 38, Sigfr. Svensson i
GPS s. 321 (med en uppgift om »katitsor» från 1719 So). För ord och sak jfr
f. ö. Modåer Den nordiska ryssjans ålder och ursprung s. 152 ff, m. litt.; även
J. Sahlgren i OUÅ 1943 s. 17 (ordet katsa i några svenska ortnamn: Kats- Kass-

Kattis-).
4

Uppt. H.L. 1937 SOA.

5 Uppt. B.L. 1932 SOA.
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Som efterled finna vi ordet i ett namn inom Mora sn, Jakopbylkatjistan .,åkapbvZhikysta (Lå), vilket gäller ett parti av s. k. LångÄtjärne — f. d. fiskeplats — NV Hemus.1 Determinativet i detta
namn är en med di. bedle (bil byl) 'onkel, farbror el. morbror's sammansatt personbenämning nmsv. Jakopbedle 'farbror el. morbror Jakop',
vilken avsett den person som en gång byggt och nyttjat katsan.
Fiskeplatsnamn av detta slag, med person- eller gårdsnamn som
förled, äro icke ovanliga inom GMO. Jfr t. ex. Kånåverken, Romboverken, Stikåverken m. fl. (gamla mjärdfiskeanläggningar i noret mellan
öna och östnor) Mo; Myrkränkan, Hållperskränkan m. fl. (anordningar för mjärdfiske vid Lintjärnen V Bonäs) Mos; även fall ss
Farfarhålet (bäckparti vid Skuråsen fäb., där en viss gubbe brukat
sätta krok åt laxöring) och Hålet Margit 'Margits hål' (tjärnliknande
vik av Venjanssjön där någon venjansgumma med namnet Margit
tros 'ha brukat lägga sina nät) Ve. Med släktskapsord sammansatta
personbenämningar av typen Jakopbyl kunna också påvisas som förleder i andra ortnamn inom området, ex.: Olofbilkitt 1847 RbMo:
Bon, Halvarbyllökan åparti vid Läde fäb. Mo, Kerstinmostervad vadställe i Vanån Ve.
Men vi återgå till Älvdalsnamnen. I viknamnet på kktpst- finna vi
ett uttal, som fullt överensstämmer med övriga österdalska fall. Då
namnet av upptecknaren skrivits Karkist-, har detta tydligen skett på
grundval av en i orten hörd förklaring, som också anföres: »De ha sökt
stänga in fisken i viken med kistor av trä, 'karkistor', träkar; eller
långa stänger som en palissad . .». En liknande folketymologisering
visar sig även i en variantform Karkitt- Huka-, som jag upptecknat
i Väster-Myckeläng för Katekessjön och som till andra led har pluralform av di. kitte m. 'kätte, liten inhägnad'. Den anknytning till kar
n., som i båda Älvdalsfallen kommer till synes, är så mycket mindre
förvånande som detta ord på sina håll faktiskt förekommer använt
om fångstrum i katsabyggnader o. d.4 Medan associationen här alltså
delvis varit sakligt betingad, beror anslutningen till katekes kåJes i
1 Uppt.

B.L. 1939 SOA.

Motsvarande no. bidel, fvn. bienn — se DO och TpEO s. 23.
3 OM kränka, bryggliknande anordning för utsättande och fästande av
mjärdar, se ODB 1 s. 83 f.
4 SAOB K 814, Modöer aa s. 154.
2
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1847 RbUtm). I detta namn kan också föreligga ett äldre appellativ
*älderhol m. 'med alträd bevuxen (el. kringvuxen) mindre höjd',
liktydigt med det alderhol som förutsättes av några ej säkert loka liserbara ägonamn i samma socken: Alderhol (åker) 1846 RbMo:Si
och Alderolsäng (slogm.) 1847 RbMo:Bon. Parallelliteten mellan å ena
sidan Älderhol : Alderhol och å andra sidan Eldris (Äldris): Alderris
är även värd att understrykas.
Läberg är namn på ett större berg och gammalt fäbodställei VNV
Sävsjöarna i Sollerö sn. Uttal: Z.ib bdr.2 Skrift: Läbärgh 1663 Jb,
Läbergh 1676 Ls, Läberg -berget c:a 1840 RbBeRo, Läberget (Fäb.)
G96 GkNV FsMD 1: 6 s. 79.
Att ordet rsv. lä fvn. hM n. skulle ingå i detta namn, ter sig osannolikt främst därför att förledsvokalen är en annan än man haft att
vänta; om utvecklingen av samnord. g i dalmål se LvDG 1 s. 131 ff,
och jfr G. Bergmans avh. s. 21 ff. Ett enstaka belägg på lä n. med
ä-vokal (4g÷4) finns visserligen från Sollerön, men det är ovisst
om ordet i denna form verkligen är genuint inom OvSi-området. För
övrigt skulle ansättande av lä n. vålla svårigheter även i motivavseende, då fäbodstället — beläget högt upp på bergets södra sida —
icke synes ha något särskilt vindskyddat läge i jämförelse med andra
bergsfäbodar inom socknen.3
Helt uteslutet är, att vii Läberg:s förled skulle ha ett fall av samma
utveckling *Labn-> *Lä> *Lä(d)- som i det bekanta uppländska
Läby (fsv. Ladhu- Lwdhuby), enär en sådan vokalutveckling är Ovansilj ansmålen främmande.4
Kännetecknande för sydöstra sluttningen av Läberg, där vägen till
fäbodstället går upp, är — såsom jag vid besök på platsen själv har
erfarit — en för trakten ovanligt ymnig förekomst av lövträd (mest
1 I Jb 1663 anges stä,llet som brukat av 6 Solleröbönder. Enligt en uppgift hos Forsslund, MD 1: 6 s. 79, skall på en lada som stått i Läberg ett
1400-tals årtal ha varit inristat.
2 Jfr uppt. B.L. 1929-52 SOA och H.G. 1911 ULMA 600: 1-2 (le- ce-).
3 Skulle man räkna med lä n. som förled i Läberg, måste det vara under
antagande att namnet betyder 'berget som ger lä' eller att -berg här har sekundärbetydelsen 'fäbodställe (på berg)', vilket senare icke är troligt med hänsyn
till bergets storlek och fristående läge.
4 Jfr LvDG 1 s. 91 och nedan art. »Grunuberg».
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björk). Jag misstänker också, att som förled i bergets namn ingår ett
ord med syftning på detta vegetationsförhållande. Och ordet skulle
vara ett äldre di. (*loyve>) näve n., ja-bildning till löv (fnv. lauf)
med kollektiv betydelse 'samling el. bestånd av lövträd, lövskog'.
Någon motsvarighet härtill tycks visserligen ej kunna beläggas från
annan nordisk dialekt, vilket torde ha sin orsak i att ordet löv själv
har kollektiv innebörd; men å andra sidan äro nybildningar av
analogisk natur icke ovanliga på svensk botten inom den ordkategori
som det här är fråga oml (jfr även nedan fallet *krägge n. = kraggskog),
och ett fdal. *loyve finner jag ej orimligt som synonym till *lQuvskögr
e. d. 'lövskog'. Att för soll. Läberg räkna med urspr. *Loyvi-> *Läv-,
vari v förstummats framför följande b, låter sig väl förena med den
akuta betoningen, då dylik betoning i dialektområdet är vanlig vid
bortfall av enkel konsonant efter lång stamvoka1.2 Om övg. oy> ä i
dalmål se LvDG 1 s. 210 f.
Det nyss postulerade fdal. *lQuvskögr eller ett yngre dial. lovskog
'lövskog' förutsättes av ett ägonamn inom Mora sn, Lo/skog kifsk(jg
(skr. Tofskog 1773 Lf, Löf- —Låftskog 1843 RbFäNu), som gäller en
åker i södra delen av Nusnäs by.3 Jämte Läberg finns f. ö. på Solleröområdet också ett Lövberg (Löfbärgh 1663 Jb, Löfberg ArSo, Ned.
och Of. Löfberg fäb. G96) ZDp- som namn på ett annat större fäbodberg. Men avståndet dessa berg emellan är drygt 17 km., och med
hänsyn till förekomsten av variantbenämningar ss Eldris (Äldris)
och Alderris samt Älderhol och Alderhol inom Mora sn behöver ett
sådant parförhållande icke anses alltför märkvärdigt.
Det har ifråga om Eldris och Alderris Mo framhållits, att ortnamn
av denna art kunna vara föranledda av lövtäkt som led i foderanskaffningen; och även soll. Läberg kunde nog tänkas höra till
samma kategori, eftersom avståndet till det veterligen mycket gamla
fäbodstället Säxe (f. d. åkerfäbodar — skr. Sexby 1663 Jb)4 icke är
1 Hit höra sv. di. ale, aspe, björke n. (jämte die, äspe, birke) — se t. ex. Linder
SMöre s. 27, Bruhn Rönneb. s. 6, SOÄ 1: 2 s. 34.
a För antydda betoningsförhållanden se DNO 3: 1 och komm. arb. »Dalsk
betoning och ordbalans».
3 Uppt. B.L. 1952 SOA.
4 Om Säxe som fäbodställe se GPS s. 112 122 (Granlund).
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särdeles stort. Att soll. Lövberg så bör uppfattas, förefaller tämligen
säkert.'
Taxtäll tålfstiel lyder namnet på en däld vid östbjörka by i Rättviks sn.2
Detta namn synes icke kunna förklaras på annat sätt än som
apokoperad form av ett appellativ *taxtälle n. 'tallskog, där man
ringbarkat träden (för att få ved och ev. kreatursbete)', vari förleden
är verbet di. taxa 'ringbarka träd för att de skola torka'3 och efterleden sv. di. tälle n. 'bestånd av tall; talldunge, tallskog' = fsv.
*pile i y. fsv. twlleskogher och i ortnamn ss ThAle (1414) nu Tälla
by i Drothems sn ögl och Tälle (1414) nu Tälle by i Eda sn Vrm.4
Till betydelsen jfr även häls. förtälle n. 'ved af sådana furor, på
hvilka barken blifvit afskalad om våren'.3 Rörande apokoperingen
(av oskyddad ändelsevokal hos långstavig senare smsled) må nämnas,
att jämförliga exempel äro kända även från NeSi-området — se
LvDG 1 s. 224 f och jfr DNO 1: 1 s. 48 med not 4 samt vidare 3: 2.
Den märkliga akcentueringen med huvudtryck på efterleden är att
sätta i samband med den fallenhet för överslag, som kännetecknar
målen öster om Siljan och särskilt området Färnäs-Garsås men som
i enstaka ortnamn kommer till synes även inom Rättviksområdet6
— jfr LvDG 1 s. 55 f och DNO 1: 1 s. 124, 1: 2 s. 73 samt komm.
arb. »Dalsk betoning och ordbalans».
En annan sammansättning med tälle, *savtälle 'bestånd av savtallar', kan möjligen föreligga i ett österdalskt ortnamn, näml.
1 Som ett slags motsättning till Lövberg får man kanske betrakta Bår- el.
Borrberg (Borbergh 1549 Db, Bårbärgh 1663 Jb, Boreberghia 1676 Ls, Bårberg
ArSo, Borrberget och Borrberg fäb. G96) bör-, fäbodberg strax NV Lövberg,
vars förled torde vara di. bår 'barr' — med kvantitetsförskjutning (och åtföljande vokalöppning) på grund av ställningen framför b.

Uppt. B.L. 1936 SOA.
Närmare om verbet se CIDB 1 s. 150 492 503, och jfr Rietz s. 773 b. —
Till verbet höra subst. tax taxe n. (se IDDB a. st. och Orsa 1 s. 556) samt täxe n.
(i ortn. Täxberg-et Mo, Täxåsen Ä).
4 Jfr HqEO under tall och (för värml. Tälle) SOV 6 s. 37. Det östgötska
bynamnet är i formen Thelle belagt redan från 1359.
Rietz s. 180 a.
6 Ett exempel med kortstavig förled är Skedalen 84,d4Ztfr 'Sket-', däld vid
Boda.
2
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Saftekm,
o. d., holme SV Sandön i Venjanssjön inom Venjans
sni = Savtallholmen G102 GkSO. Namnets mellanled -tel(l)- låter
sig dock annars förstås såsom beroende på svagtonsutveckling av
-tall-. Till grund ligger, direkt eller indirekt, sv. di. (åtm. dal, och
ösv.) savtall m. 'savrik tall'. Ordet anges hos Vendell sålunda: savtall
*save- (sava-) 'på save rik tall'. Ett äldre nysvenskt belägg, Satwetallar
(16004.), hittas i SvLm 1918 h. 2 s. 43.
Vidare om tälle nedan.
Här följer nu en sammanställning av i österdalska ortnamn påvisbara neutrala ia-bildningar på trädslagsord, bildningar som med
ett par undantag (virkebetecknande e. d.) äro helt utgångna ur talspråkets ordförråd men som i ortnamnen uppträda växlande med de
motsvarande grundorden eller med på annat sätt bildade beteckningar
för trädbestånd.
Ett fdal. *birke *byrke, motsvarande fvn. birki fsv. birke- byrke(i birkekarter, 40, -ris) sv. di. birke börke osv. 'bestånd av björkträd,
björkskog; äv. björkvirke'2, innehålles i ett ej ringa antal namn,
näml.
i Rättviks sn:3
»Björka» bbrjp, öst- och Väst-Björka, två byar — skr. a birkiom
1442 Df, j Byrke 1549 or., Biörke —Bierke 1550 avskr., Byrka 1551
or. DD osv. Namnet är en gammal pluralbildning av vanlig sekundär
typ (fem.). Anslutningen till björk är, som synes, en yngre skriftföreteelse utan motsvarighet i det folkliga uttalet. Ht: ?Björkbodarna
bark- Dalst. bjark- Bod., fäbodställe SV Amungen (G104 GkNV),
vilket ägts av Björkabor, och Börkberget bark-, berget där stället
ligger; Börkkvarnen bbrk-, f. d. skvaltkvarn i Ickån, tillhörig Västbjörka och Vikarbyn. Förhållandet att Börk- i dessa sammansättningar uttalas med oförmjukat k-ljud är anmärkningsvärt — jfr
LvDG 2 s. 41 och 284 not 24.
Uppt. B.L. 1930-36 SOA,
ordet närmare se HqE0 under björk, och jfr Wessån i NoB 11 s. 157
(m. litt.). — I dalmål finns ett birke: sol!. börtjä n. belagt endast i bet. 'björksav' = birka, bärka f.
2 Uppt. B.L. 1932-39 SOA.
2 OM
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i Mora sn:'
»Björka» Börka bbrjya —bgir(a)2, till Bonäs och öna byar hörande
fäbodställe (förr by) mellan Spjutmo och Sås — skr. i Biörkom —
Berke 1539, Biörka 1541 Jb, Byrke 1545, Börke 1546 1615, biörkan
1600 o. fl., Börkan 1673 Db, Börckebyn 1676 Ls, Björka 1731 Lf,
Björkie 1831 Unge, Björka 1846 Rbös ArMo G103. Också detta namn
visar anslutning till plural typ på -a. Ht: Börkors bbtk-, fors i österdalälven mittför Björka fäb.; Börkänget s. u., änge på älvens östsida,
N Spjutmosön; Börkån (Börk- G103, Busk- GkNV), se 2: 2 B.
Börkön bbrip, större holme i österdalälven, ö iimänget (G103).
Här finns björkskog.
Jfr dessutom ett par i äldre texter uppträdande namn: Börkegiärde 1674 DbMo:Se, Byrkemyren 1694 DbMo:Lå-Se, Byrckmyra
1777 LfMo:No.
i Våmhus en:'
Rädbjörka -bör/Ca rth- .-,debt5lta, av Bonäsfolk ägda fäbodar vid ån
Rädan — skr. Rädhebiörckan —Räbärchia 1663 Jb, Räbärka 1698
Db osv.; Rödbjörka ArMo; Rädbjörka fäb. G103. Om namnets förled
se 2: 2 C Rä(d)- och jfr 1: is. 53 samt Orsa 1 s. 547.
Börkbacke bikts-, grusbacke nära Mora rå, ö Lillflyt fäb. Nu finns
ingen björkväxtlighet där. Möjligen kan namnet på något sätt sammanhänga med Bör/Ca fäb. Mo, dit väg går nära härförbi.
Björkvassla (Börk-) bbrk-, by vid mynningen av ett mindre biflöde
till Våmån. För skriftbelägg se komm. arb. »Vassel, en vattendragsbeteckning . .».
i Orsa sn:3
Börkmyr
—bikts-, odling och änge på Maggås hemskog, S
Torrvål. Där har funnits björkvegetation. Ht: Börkmyrsbäcken, bill.
t. Fåsjöån.
Börkvassel -n Uris-, bill. t. Granån från trakten av Emmeråsen
fäb. Där har funnits och finns ännu något björk.
För Orsafallen får anmärkas, att elementet Börk- (Burtj-) formellt
även stämmer med stammen i di. bör/Ca (burtja) f. 'björksav'.
Uppt. B.L. 1933-39 SOA.
Jfr äv. H.G. 1911 ULMA 660: 2 s. 51 och 55.
3 Uppt. B.L. 1934 och B.G. 1946 SOA. Myrnamnet hos den senare med
uppslagsform på Burts- och hänvisning till dialektordet bts0/1,96t f. 'björksaft'.
2
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i Älvdalens sn:
Börkflyt bkly-, myr ö Storåsens fäb.'
Börlasen bork- (!) Garb., ås ö Garbergs by2 — skr. Björkåsen
1757 LfMo:ös.
Inom socknen märkas vidare flera namn på Bärk- båttBärkklitt, höjd V Hyk fäb.; Bärkvasseln = Björkvasslan G107, Bergvasslan GkSO; Bärkön, holme i österdalälven nedom Kyrkbyn m. fl.
Men då förledsformen här stämmer med di. bärka (bertja) f. 'björksav',
får för dessa fall liksom för Orsanamnen göras förbehållet att benämningsorsaken helt eller delvis kan ha bestått i björksavstäkt.3
Detta förbehåll bör måhända f. ö. ges en allmännare giltighet, då
orden för 'björkbestånd' och 'björksav' till stor del sammanfalla i
fråga om stammens lydelse.4
Om ett med birke börke n. nära synonymt björke (väl av äldre
*biärke) m. 'björkdunge', ingående i flera österdalska ortnamn, se
DNO 1: 2 s. 71 f och verket Dalarna s. 155.
Ett fdal. *ene (fiein-) 'enbuskage, ensnår', motsvarande fvn. eini
n. 'sted bevoxet med ener"einekjerr'6, kan mycket väl tänkas ingå
i en del äldre namn på En-: Jen- ss Enbäcken, fl. st. och Enmyren,
fl. st. men låter sig icke med säkerhet påvisas. Det förtjänar anmärkas, att skriftformen enebärgh 1618 Db för nuv. »Enåberg» fäb.
(Jenubjar) i Orsa ej får tolkas såsom bevis för ett ursprungligt *Ene-,
vare sig n. eller m.6; namnets förled är genitiv (*Eno- *Enu-) av det
äldre enkla ånamn *Enan för »Enån», som innehålles i den epexegetiska dialektformen Jenuåna.7 Jfr i fråga om mellanvokalen skrivnn.
H.L. 1934 SOA, med hänvisning till dialektordet börkja 'björksaft'.
Uppt. H.G. 1911 ULMA 660: 3 s. 73.
Om användning av björksaft till dricka inom öv. Dalarna se ÖDB 3s. 500 f
och 515.
Här må även erinras om ovan anförda soll. börke (börtjä) n. 'björksaft',
älvd. bör/ca (börtja) L Jfr däremot mor. venj. birka (birtja) L i samma betydelse.
6 Jfr Rygh NG Indl. s. 48 och FIeggstad GNO.
6 Ä. nsv. och fsv. ene- i enebär, eneträ m. m. synes snarast komma av den
maskulina ja-stammen sv.di. ene(r) fvn. einir. Jfr SAOB E 532 och Olson App.
s. 173.
7 Formen Jenu-, för väntat Jen- (långstavig stam!), torde bero på anslutning
till kortstavig ordtyp, ev. under påverkan av Granån (Granuåna) i samma
trakt.
1 Uppt.
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grunebärgh 1593 och gronebärgh 1615 för Grunuberg fäb. i samma
socken — nedan art. »Grunuberg».

Ett fdal. *fyri, motsvarande fvn. fyri fsv. före- no. och sv. di.
fyre före n. 'furuskog, furuved, furuvirke', kan föreligga i vissa
OvSi-namn på Fyri- Fin- Fili-. Detta förklaringsalternativ är nog
sannolikare än det i 1: 2 s. 164 art. »Färnäs» framhållna (:adv. fyri
'före') beträffande följande fall:1
Fyri berg Dn-, berg med fäb. i Våmhus sn — skr. fyrebärg 1598,
?filubärgh 1612, fjrebärgh 1617 Db, Fyreberg fäboder 1676 Ls,
Firiberg 1678 Db, Fyriberg fäb. G102.
Samma alternativ kan vara tillämpligt för Filiberg
L -) fir3-, större berg i n. v. Mora ( = Filiberget G102,
- AZ2-3, övre del av
Firiberget GkNOS0)2, och för Filibäck
Krångdalsån där denna korsar fäbodvägen Risås—Krångdalen Mo.
I dessa namn ingår väl dock snarare gen. pl. av ordet nsv. fsv. föl
fvn. fyl n. med delabialiserad vokal. Jfr äv. Filtjärne (G96) So.
Ett fdal, *grfflni 'granskog', motsvarande fvn. greni (greni-) n.4
nisl. greni n. 'granved' no. di. grene n. 'granskog, granlid' sv. di.: gut.
gräns n. 'granvirke, granris', torde innehållas i ett österdalskt namn:
Gränsen greenstt, sjö i s. v. Leksand — skr. Gränsen 1813 Karlin,
ArLe, G96. Namnet, som bör återgå på *Grwnisior, motsvarar åtminstone delvis det från sydligare landsdelar kända Gränsjön (HqSS
1 s. 185, jfr även närk. Grönsjön hos Sahlgren a. st.). Ht: tGränsåsen,
(Grensåsen 1656, Gränsås fäboder 1668 Ls), nu Gränsberg (GränSbärgh
1663 Jb, Gränsberg ArLe, Gränsberget och Gränsberg fäb. G96),
fäbodberg. NV sjön Gränsen — alltså av *Grwnisio-.
En annan ordform gömmer sig i förra leden av naturnn. Gränenäs
gr&na- grikncenås (Grannanäs ArVe), Gränevik (= Gränenäsvik) -en
och Gränebäcken (Gränenäsbäcken = Svartbäcken Gk95NO) på väst1 Jfr

f. ö. reservationen a. st. not 2 rörande bergnamnen.
Uppt. B. L. 1933-35 och H.L. 1934 SOA; äv. O.B. 1916-17 ULMA (fih-).
3 Uppt. B.L. 1939 SOA. Enl. O.B. 1916-17 ULMA/2,h, för fin'?
4 I bl. a. ortnn. Grenim,erk, GrenitrUnes, Grenivik. — Jfr fsv. och sv. di.
grän- (i fsv. gränträ; ösv. gränmyr, gränrie m. m.), som åtminstone delvis
utgöres av biformen grän f. till ordet gran varom se särsk. Sahlgren SkagershSnsNaturn 1 s. 70 f.
2
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sidan om Venjanssjön inom Mora enl, nämligen gammal genitiv sg.
på -ar av gran: *granar-. Detta framgår av att holmen utanför näset
(Gränenäsholmen = Granåsholmen GkS0) på ortens språk genuinast
kallas gr&ncerri.m (Granerön G102), vilket måste vara ett nmsv.
Granarön2 — på holmen eller på näset kan någon tid ha funnits en
ensam, genom sin växt .påfallande och lättigenkännlig gran. Men i
sammansättningarna med -näs, -vik och -bäck har genitivändelsens r
fallit framför konsonant: villkorligt r-bortfall enligt LvDG 2 s. 75.
Ett fdal. *knegge 'skog av »kraggtall» (mager och knotig tall)',
synonymt med ndal. kraggskog, kan vara att ansätta för ett namnkomplex på Krägg- kriet- vid gränsen Mora : Venjan, vars huvudkomponenter äro Krägg-berget och Kräggån el. Kräggan Kräggen.
Trädvegetation av antydd art kännetecknar Kräggbergets sluttning
mot Kräggån. Emellertid kan bergnamnet även tänkas vara sekundärt i förhållande till ånamnet Kräggan krieta, som i denna form
låter sig uppfattas såsom iön-avledning till di. kragg m. = kraggtall
'mager, knotig tall på skarpmark'. Närmare om komplexet se 2: 2 C
Krägg-.
Om ett i soll. fäbodn. Läberg måhända ingående fdal. *loyve nmsv.
*We 'bestånd av lövträd, lövskog' se ovan.
Det på stammen terw- i tjära bildade ordet sv. di. tyre töre etc. n.
'torrved, fetved, kådfull tallved'3 no. tyre tyrve etc.4 fvn. tyri tyrvi n.,
från dalmål känt i formerna tyri törre m. m.5, torde innehållas i
namnet på en sjö och yngre by i n. v. Älvdalen: Tyri t .j3n oböjl.
1) = Tyrisjön G107 GkSV, t'01-; 2) = Tyrinäs G107 GkSV,S)rz-, by
på näset mellan Tyrisjön och Björnån.6 Detta sjönamn motsvarar
formellt norska fjordnamnet äldre Tyri, nu Tyrifjorden i Buskerud
fylke, som enligt Indrebo NI 2 s. 201 — med S. Bugge i NE s. 280
1 Uppt.

B.L. 1931-53 SOA.
Med tilljämning (granar- >) *granwr- > granar- enl. LvDG 1 s. 88 f.
3 Jfr Rietz s. 769 b: tyre och HqE0 s. 1270: töre.
4 Jfr Aasen s. 858 och TpEO s. 827.
3 Jfr LvDG 1 s. 306 och 2 s. 310.
6 För den numera mindre vanliga användningen av enkelt Tyri som
sjönamn se Levander Älvdalsm. s. 105. Jfr även uttr. mest t''211 'vid Tyri',
ti)n 'till Tyri' om Tyrinäs by — enl. uppt. H.L. 1937 SOA.
2
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och Hj. Falk i NG 5 s. 15 — skulle betyda 'Furesjoen' eller t. o. m.
'Skogsjoen'. För det älvdalska namnet kan betydelsen antagas ha
varit 'sjön, vid vilken växer skog som ger tjärved'.
Ett fdal. *kollo, motsvarande sv. di. tälle 'talldunge, tallskog' etc.
(se ovan), ingår i flera österdalska ortnamn:
Tällberg t&l- 3 st.: 1. by i Leksands sn — skr. taellebaergh 1450 Ra
(se DNO 1: 2 s. 180) etc. 2. by i Åls sn, SV sjön Gopen — skr. Tellberg
ArÅhl, Tällberg G97; jfr Tellberget (berg söder om Gopen) Arikhl s. 8.
3. höjd i Mora sn, SV Täxberg och Krångåsen fäb. = Tällb. G103,
Tällberget GkSV. Samma namn förekommer flerstädes även inom VD
och DB.
Tällok tal- Bon, vsm vid Björka fäb. i Mora sn — se 2: 2A med
bild.'
Tällnäs kel-, näs och gammalt råmärke på Siljans västsida, vid
gränsen mellan Sollerö och Siljansnäs snr — skr. tellanes 1442 Df,
Tellnäset 1729 To, Tellnäs 1813 Karlin. Ht: Tällnäsmor c:a 1840
RbSo:Gru, skog på Tällnäs.
Om ett äldre *taxtälle i rättv. ortn. Taxtäll och ett ev. *savtälle i
venj. ortn. Saftelön se ovan.
Om ett fdal. *w1(1)re> *äldre 'albestånd, alskog', ingående i mor.
ortnn. Eldris fäb. och Älderhol se ovan.
Ett fdal. *tespe, motsvarande sv. di. äspe n. aspskog, aspvirke',
innehålles i följande österdalska namn:2
i Siljansnäs sn:
2481Yriii8 &,51)-, udde vid sundet mellan Byn- och Alvikarna NO
Storön, även kallad Aspnäs.
i Våmhus sn:
tjärn och ängsmark vid rå mot Orsa
Äsptjärne och Äspänget
VSV Bäcka kolhus (Kolh. G103). Där växer alltjämt asp.
i Älvdalens sn:
Äspdal up-, dalsänka strax NO Blybergs station.
I somliga fall går det ej att säkert avgöra, huruvida äspe n. eller
en form av mansnamnet Esbjörn: gårdsn. *Esben- (med n-bortfa113>
Uppt. B.L. 1939 SOA.
Uppt. i SOA av B.L. 1934-39 (för Si Vå) och H.L. 1931 (för Ä).
3 Enl. LvDG 2 s. 61.
2
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Esbe- Espe-) föreligger som förra sammansättningsled. Ett sådant
fall inom Älvdalen är: tÄspänge — skr. Espe Engien vthi Rotendahl
1661-62 Db. Snarast person- och gårdsnamnet torde vi ha att göra
med i: tÄspenäs, nu Äspenäsudden begpcenas-, udde vid Vinäs innanför
Tvärön i Mora sn — skr. Espenäs 1720 renov. Lk, äv. ArMoi; tÄspeMjärdungar, skr. i espe mierdungom 1541-43 Jb, f. d. gård inom
Älvdalens sn — jfr Esbe Lasse i Mierdungom 1539 Jb (Pers GPM
s. 16)2; Äspenmyr isesp«n-, myr på ömse sidor om nu s. k. Hårkrånksbron på Sollerön — jfr äv. wästra och östra äspenbron 1773 KySo.3
Ett gårdsnamn *Esben- (Espen-) ingår otvivelaktigt i Espentäppan
ilspan-, gammal tomt i Garsås by i Mora sn — skr. Espuntäppan
1661 Db.
i Möjligen kunde f. 1. vara ett *Aspön, di. *Äspä-ni, som äldre namn på
Tvärön.
2 Med detta påpekande rättas min framställning i 1: 1 s. 146 not 1.
3 För detta fall finns även en svag möjlighet, att f. 1. kan vara ett äldre
holmnamn *Äspön, di. *Äspäni, som gällt en holmliknande förhöjning vid
Äspenmyren (med aspvegetation!).

Fäbodnamnet Grunuberg i Orsa.
Fäbodnamnet Grunuberg i Orsal har mera i förbigående berörts
redan i DNO 1: 1 s. 65 not 4 såsom ett bland de märkligare exemplen
på västnordismer i Övre Dalarnas språk. Det kan emellertid vara
skäl att i en särskild artikel närmare redogöra för detta namn och
dess utvecklingsförhållanden, till styrkande av riktigheten i mitt
a. st. gjorda uttalande.
Grunuberg betecknar ett gammalt fäbodställe i östra eller sydöstra
Orsaområdet, c:a 10-12 km. Ö Oljonsbyn (närmaste delägande by);
ett ställe som med sina olika gårdklasar eller »byar» kanske utgör Dalarnas största enhetliga fäbodbebyggelse.2 Namnet uttalas:
grisanialnår ( grZnu- o. d.) — grisarna- ä., grianui- y.3 Skriftformer:
grunebärg grundebärgh 1593, gronebärgh grönbärgh (2 ggr vardera) 1615, Grunberg 1639 Db; Grunbärgh, östter- Wästtergrunebärgh 1663 Jb4; Grunebergh 1676 Ls; Grunberg Grunneberga 1695,
Grunubergh 1699 Db; Grurmebergs Fäbodar 1798 Lk; Grunneberg
c:a 1880 Du Chaillu 2 s. 302; Grunuberg fäb. G103, Grunnåberg fäb.
GkNO.
Det höjdkomplex, på vilket Grunubergs fäbodar ligga och varav
hela stället har sitt namn, tillhör grannskapet av den icke obetydliga
ån Granån eller Granan som utrinner i sjön Skattungen men har ett
par källbäckar kommande från Grunubergkomplexets nordsida; se
här fig. 11. Ånamnet uttalas a) i formen Granan: grOnco, obl. grep. nut
(Ska) — grinnic —griona; b) i formen Granån: grOnweina.5 Och skrives:
1 Känt

genom den av A. Hambrzeus upptecknade »Grunubergslåten» (vallåt).
Man skiljer på Västra, Södra och östra Grunuberg eller — såsom de
folkligt kallas — Dördiby, Nisarby och Österberg (med Spirisby). Fäbodarna
ägas av Orsabyarna Holen, Lunden, Oljonsbyn och Sundbäck; se Frödin
SiljFäbodb s. 294.
3 Jfr BoöOM s. 81 (g; na-) samt uppt. B.L. 1932 och B.G. 1946 SOA.
4 Nisarbg nämnes här särskilt.
5 Uppt. B.L. 1932-51 och B.G. 1947-50 SOA.
2
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Fig. 11. Grand-trakten med Grunuberg fäb. i Orsa sn. Avsnitt av G103.
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granån 1659, Grahnåhn 1684 1692 Db; Granåen 1734 Linné; Granån
(på Skatungeheden) 1804 1819 1834 Hisingerl, Granån G103 GkNO.
Att namnet innehåller trädbeteckningen gran, ors. gram— grqm2, därom
kan icke råda något tvivel. Åtminstone kring vattendragets nedre
delar, nedom Kruppa fäb., består skogsvegetationen alltjämt övervägande av gran.
På ånamnsvarianten Granan äro bildade åtskilliga sekundärnamn.
Formen Granu- visa följande: Granubron, bro över Granån i landsvägen Skattungbyn—Ore, skr. Gran& bro 1734 Linné, Granö Bro
1757 KLA: Vägh3; Granudjup grOma- —grOma-, djupt ställe i sjön
Skattungen vid Granåns mynning; Granuslogen grOmu-, änge vid
Granån V Kruppa fäb.; Granusveden grQbnut-, änge vid Granån S
Joggsäl fäb.; Granutjärne grcsonu- grdma-, tjärn av Granån strax ö
Grunuflyt = Granåtj. G103 GkNO. Härtill kommer Granusänge
grt nus- — gr 43 n tus- åker- och slogmark i Skattnngbyn kring Granåns
utlopp, mot Granusängsvik (ö åmynningen), vari förleden torde vara
ett åmynnesnamn *Grans — se s. 152.
Formen Grunu- visar, utom fäbodn. Grunuberg, ytterligare endast
ett namn: Grunuflyt gråknzu- o. d., större myr N Grunuberg fäb.
Grunufloten G103, Grunnåflyten GkNO.
Till sekundärbildningarna på enkelt Grana-n är naturligtvis också
på sätt och vis att räkna den namnform ors. Granuå'n, som närmast
motsvarar skriftformen Granån men egentligen är en epexegetisk utbildning på det osammansatta gamla ånamnet.4
Av de sålunda betygade två till stamvokalismen olika kompositionsformerna (i genitiv på -u) av ånamnet Grana-n, Granu- och
Grunu-, tillkommer den förra—frånsett epexegesbildningen Granuån5
— namn på smärre lokaliteter i omedelbar närhet av vattendragets
huvuddel, namn för vilka en kontinuerlig förnyelse kan antagas vara
orsaken till bevarandet av den ursprungliga stamvokalen a; medan
1 VANH

25 s. 144 153, AntPhysGeogn 1 s. 34, UpplysnGeognKa s. 29.
Jfr betr. vokalljudet BoöOM s. 24.
3 Jfr i samma handling och omedelbart efter: End Bro.
4 Denna sekundärtyp är icke ovanlig inom övD; jfr betr. MT 3: 2. I Orsa
märkes på samma område som Granuån även Jenuån (= Enån G103) med
sekundär kortstavighet; jfr s. 104.
5 Denna kan, såsom ofta är fallet med epexegeser, vara förmedlad och utverkad av sekundära ortnamn.
2
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den senare kännes blott i ett isolerat gammalt fäbodnamn (Grunuberg)
samt ett med fäbodberget nära förbundet myrnamn (Grunuflyt) som
till förledsvokalismen sannolikt påverkats av fäbodnamnet. Formen
Grunu-, vilken visar vokalassimilation a + u> u + u, vågar man på
grund av dessa användningsförhållanden uppfatta såsom den mera
ljudlagsenliga av de två varianterna. Den är av betydande intresse,
emedan vokalassimilation av denna typ annars är främmande för
dalmålet sådant vi känna det genom uppteckningar av vanligt talspråk — jfr LvDG 1 s. 91 f och vidare nedan.
Utvecklingsfallet ors. *Granu- > Grunuberg är dock icke helt enastående på övredalskt område. Ett nära parrallellt sådant kan påvisas från området Malung—Äppelbo. Den i myren Hanukölen (Hanuköln ArMa, Hanekölen G95) inom Malung upprinnande ån Hanan,
hdno (Ma) kallas inom Yttermalung och Äppelbo Hunan hiano
(Hunan G95, Hunån GkS0)1, vilken variantform bör ha fått sin
u-vokal från oblika kasus (föreliggande t. ex. i smsn Hunutjärn Mimattjärnliknande utvidgning av ån Hunan N Lillsjön i Äpp = Hunutj.
G95, Hunåtj. GkS0) med utvecklingen Hanu- > Hunu-. 1 ånamnet
ingår säkerligen, såsom jag NoB 24 s. 116 antagit2, ordet hane m.
i betydelsen 'tupp av vildfågel, särsk. orre'. Beträffande nu s. k.
Hanukölen jfr Hanakölen hpline-, myr S V. Vallsjön inom Ma (enl.
uppt. N.Hj. 1931 SOA med uppslagsform på Hane-).
Det är ovisst, hur skrivningarna grone- och grön- från 1615 för
fäbodnamnet Grunuberg skola förstås. Med hänsyn till att formen
grune- uppträder redan 15933, finner jag det icke otroligt att grönhär återger ett uttal med sådant ö-aktigt u som hos BoöOM s. 77
beskrives såsom vanligt i nutida orsamål och att grone- (med uteglömt
övertecken) står för gröne-: di. grvyna-> grfna- e. d. övergången
Grann- > Grunu- skulle då ha varit genomförd redan före 1600. Helt
får man väl dock ej utesluta möjligheten av att skriftvariationen
1 Uttalsformerna enl. uppt. N.Hj. 1931-32 SOA. — F. ö. jfr ArMa s. 22:
»Inom trakten ... utbreder sig en stor köl eller mossträckning, Hanuköln
kallad, och ur denna upprinner en ström, som inom Malung benämnes Hanun,
men i Äppelbo Hunon». Och ArÄpp s. 14: »Busj öns vatten har sina källor inom
Malung i en stor mosstrakt, »Hanun» kallad ... Härifrån uppkommer den s. k.

~ån».
2 F. ö. jfr komm. art. »Noabenämningar för jaktdjur ..».
8 Samtidigt uppträdande gruncle- måste bero på förvanskning.
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1593-1615 kan bero på en vid denna tid rådande oklarhet ifråga om
fäbodnamnets stamvokal och att denna då varit stadd i en utveckling
från 5-liknande nasalerat Q till ett ö-aktigt u (m). Det kan till jämförelse påpekas, att ånamnet mal.-äpp. Hanan Hunan i 1664 års
fäbod- och kvarninventering (Jb 1663-64) skrives Hoonåhen, dvs, med
en vokalangivelse som icke gärna kan avse u-ljud.
Oavsett frågan om vokalvärdet i 1500- och 1600-talsskrivningarna
för namnen ors. Grunuberg och vdal. Hunan »Hunån» måste man för
dessa fall räkna med u-omljud på stamvokalen (till Q) såsom en förutsättning för den fullständiga assimilationen a > u och med tilljämning (Q > u) såsom ett senare led i utvecklingsprocessen. Fallen
äro m. a. o. att bedöma på liknande vis som norska kortstaviga med
u + u för ursprungligt a + u: Dulum Trönd., Fulu Hedem., Gutuskog
Smålen. osv. Om förhållandet mellan denna assimilationstyp och
nordsvenskt lödu lädu 'lada', trönu tränu 'trana' etc, se tills vidare'
B. Hesselman i Fskr Lidkn 1932 s. 301 (eller NoB 1933 s. 93) samt i
NTU 15 s. 18.
Angående förekomsten i dalmål av ordformer, som peka tillbaka på
ett genom u-omljud på a uppkommet forndalskt å-ljud (Q), skriver
Levander i Dalmålet 1 s. 113 f: »Särskilt bör framhållas, att dalmålet
fullständigt saknar tecken, som tyda på, att forndalskan skulle haft
Q i böjningsformer som dat. ack. gQtu 'gata', Qsku 'aska', såvida icke
det enstaka Flo. el.ma 'stor, hårig larv' (jfr Tra. sPn-svå 'bältros' men
a/ma) måste tolkas som uppkommet ur dat. ack. Qlnzu.» Hos Hesselman, Fskr Lidkn 1932 s. 302 »U-omljud av kvarstående u i sydvästsvenska ortnamn», heter det (efter ett påpekande att Härjedalen
— med omljud i både lång- och kortstaviga ord — avgjort följer
norskt språkbruk): »Lika avgjort är det att u-omljudet av kvarstående
u är helt främmande för dalmålet. Levander skriver . . . [här återges
nyss anförda L:s uttalande t. o. m. ordet Qsku 'aska']. Riksgränsen
mellan Västerdalarne (Transtrand) och Tryssil utgör i detta fall en
klar språkgräns mellan svensk och norsk dialekt och på samma gång
mellan ett karakteristiskt östnordiskt och ett motsvarande väst1 En specialundersökning av annan forskare väntas i ämnet. Han har för
övD:s vidkommande att taga ställning bl. a. till formerna av snara f.: mor,
mera sneru sntiru (väl av sn,eru med labialisering genom följ. u — jfr s. 142)
snaru, venj. snäru snuru (kanske utv. ur sru5ru?), bod. snäru osv.
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nordiskt språkdrag. Dalmålets vittnesbörd är av särskilt värde, då
målets hela karaktär förbjuder ett antagande, att frånvaron av omljud kunde bero på analogiska utjämningar». Ortnamnen på Fulu(Fulufjället, Fuluälven m. fl.) i trakten Transtrand—Särna—Tryssil,
vilka av Hesselman förklarats ur dalska stadsnamnet Falun" men i
nu ifrågavarande uppsats icke omtalats, synes han här alltså ha uppfattat såsom helt norska; och detta kan väl vara riktigt, även om
Fuluälven i sin nedre del (med Fuluborn, och Fulunäs) tillhör Transtrand. Mera osäkert är om Hormundsjön NO Fulunäs och helt inom
Transtrand, vilket namn likaledes torde visa u-omljud av kvarstående
u (se här s. 148), skall behöva betraktas som till härstamningen norskt.
Själv har Hesselman i NoB 1930 s. 26 och NTU 7 (1935) s. 150 antagit
sjönamnet Mållongen vid gränsen Dalarna : Hälsingland, inom Alfta
sn, vara ett ursprungligt *Malungen (jfr skrivn. Malungr el. Maulungr
NGL 2 s. 490 för en sjö i Älvros sn Härj.) med u-omljudd stamvokal.
Och han tillägger i det förra trycket: »gränsen för u-omljud vid bevarat
u har alltså följt gränsen Dalarne—Hälsingland».
De till Dalarnas nordvästra och nordöstra gränstrakter hörande
namnen Fulufjäll, Hormundsjön och Mållongen kunna väl icke åberopas som rent dalska exempel på u-omljud av kvarstående u. Men
de härovan påvisade fallen vdal.: mal.—äpp. Hunan (Hunutjärn)
och ödal.: ors. Grunuberg, vilka liksom Hormundsjön icke observerats
av vare sig Hesselman eller Levander, måste däremot anses klart jäva
påståendet om total avsaknad av tecken på yngre u-omljud i dalmål.
Härtill kommer det av Levander angivna ordet vdal.: flo. slma samt
vdal.: tra. 4m-svg, vilket senare ju bör återgå på fdal. *Q/mu- och
gör motsvarande förklaring sannolik även för det enkla flo. ulma
(: analogibildning till obl. *Q/mu). Slutsatsen blir, att också övre
Dalarna får räknas till det västliga område (Island—Norge—Västsverige), där omljudsregeln en gång haft sin tillämpning, fastän vi
här finna exempel bevarade endast i enstaka ord och ortnamn.
Huruvida i ortnamnsfallen Hunan (Hunutjärn) och Grunuberg
stamvokalens nasalering kan ha varit av någon betydelse för omljudets och assimilationens genomförande, vågar jag icke uttala en
bestämd mening om.
NoB 1930 s. 20 ff och NTU 7 s. 145 ff, 195 f.

Måmsvärd och Svärdsjö.
Måmsvärd mOnsyc'erå är namn på ett vilställe i Våmhus sn, närmare
bestämt vid den gamla klövjevägen från Vasselnäs fäb. uppefter
Våmån, ovanför s. k. Strandbron (OSO Strandb. G108). Det var
vanligt, att man vid Måmsvärd lyfte av klövjebördorna; och man
kunde där även övernatta.' Ht: Måmsvärdbodarna, f. d. fäbodar vid
Måmsvärd, anlagda av folk från byn Höjen och även kallade Jerkmatsbodarna; Måmsvärdbäcken, östligt biflöde till Våmån (förbi Skränklitt), även kallat Strandbäcken; Måmsvärd(s)backarna, en serie
backar i klövjevägen Vasselnäs—öradtjärnbodarna, ovanför Måmsvärd; Måmsvärdslättan, sandhed nedom nyssnämnda backar.
Namnet Måmsvärd, som egentligen avser en gräsmark, har till
förled ordet di. måm m. = rsv. malm i bet. 'myrmalm, myrjärn',
vilket också innehålles i åtskilliga andra naturnamn inom Ovansiljan
och i regel syftar på att myrmalm tagits på platsen:2
Namnets efterled är ordformen sv. di. och ösv. svärd in: 'grässvål,
gräsmatta' (äv. i smsna grönsvärd, grässvärd, äng88värd)3 fsv. -svmrdher
(i grön3vmrdher)4 da. svar (fleskesvwr, gronsvmr), biform — nAd ä från
i-omljudda kasus — till rsv. nå/ ä. nsv. svård fgut. suarpr 'huvudsvål'
fvn. svQrar 'fläsksvål, grässvål' no. svord (svor) 'ds', vilket är en
gammal u-stam germ. *swarpu- *8warau-.3 Ordet uppträder i nutida
dalmål endast med a- eller (av a uppkommen) å-vokal, och hela OvSi
har sward o. d. som normalform, sålunda: so, arå Ä, swarå (swara Säve)
Vå, nard (sward Säve) 0, smicrd VMo svord ölVlo So, suad (suard
Säve) NVe sward SVe, swarl nad (jämte sweil i bet. 'fläsksvål')
1 Uppt.

B.L. 1934-39 SOA.
Se komm. art. »Myrmalmståktens avspegling ..».
3 Rietz s. 710 a, GotlOB u. svål, Vendell s. 983.
4 Osammansatt föreligger i fsv. ej nominativform men vål ack. amser
'svål,
skinn' (VOL I).
5 Vidare se HqE0 svål och Olson App. s. 558 m. litt.
2
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Or.' I samtliga dessa bygder är ordformen bruklig i bemärkelsen
'grässvål, gräsmatta'. Från Våmhus anföres hos Säve uttrycket 'tid
ligg å swaraim 'det ligger på gräsmattan'. Bland de i ULMA:s dalmålsordbok för övrigt föreliggande exemplen märkas sammansättningar ss ors. grenswardn 'det gröna gräset om våren' och sol!. svardslog(e) 'till slåtter nyttjad naturlig ängsmark'. Emellertid möter i en
handling av år 1649 rörande Våmhus en markbetecknande sammansättning med ä-vokal *betessvärd (. . god Betis suerd)2, vilken på sin
tid bör ha varit gångbar i dalmål eller bergslagsmål som beteckning
för 'mark med till bete tjänlig gräsväxt'. Med hänsyn till förleden
(11/4m-) kan det dock- knappast vara i sådan bemärkelse, som ordformen svärd ingår i det gamla fäbod- och vilplatsnamnet Måmsvärd,
nmsv. Malmsvärd, utan får den antagas ha varit en mera allmänbruklig biform till svard.3
Två olika orter inom Dalabergslagen tillkommer namnet Svärdsjö
1. ett bypar i St. Tuna sn = Ytt. och ÖL Svärdsjö G90, 2. en socken
i områdets nordöstra hörn.
I Tunabyfallet är uttalet: svigo (ä.)—srM (y.)4, och namnet
skrives: j svalesio swalase 1384 or. DD, swalesio 1386 or. DD,
swalasio 1413 or. DDsu SDns, swffirdhasio 2 g. 1442 or. Df, Swärdsiö
1546 avtr. DD, Sverdsjö 1648 Sahlst. kartbil., Byen Swärdsiö 1667
RannsAntikv (DITT 1921 s. 148), Swärdsiö 1722 Ho!, Swerdsjö 1757
Hill osv.
Sockennamnet Svärdsjö uttalas: sv4fg (Järbo) ,,, j2450 (Sundb.) ä.6
sveile y.6 Och skrives: Swerdhesiö 1357 avskr., suard- —suerdsiö 1358
avskr. DD; Swärdhasio 1405 avskr. SDns7; Swerdsziö -ziö 1464
1 Inom VD gäller formen soca (åtm. Tra Li Ma Flo), inom NeSi växlande
evaZ och sved (Rättvik har båda). Jfr DO och LvDG 1 s. 99 232, 2 s. 76.
2 KyMo 0: 1 s. 18.
3 Ett utomdalskt ortnamn på -svärd, förmodligen i bet. 'grässvål', möter i
Gnisvärd (Gnieswerd, Gnisuere 1696 KrA; utt. gn4sv4r(l o. d. SOA TopSaml)
fiskläge i Tofta sn på Gotland. Ett annat kan gömma sig i det västgötska byoch sockennamnet Edsvära (af Ezwari c:a 1325, Edhesvieria 1386, edisveera
1458, Edzsuer 1550 osv.).
4 Enl. uppt. H.S. 1930 SOA.
5 Uppt. från 1897 ULMA 481: 5 resp. 21: 3 C (svigomark).
Uppt. G.T. 1930 SOA.
3 Enl. Styffe SkandUn s. 325: Svxrdhasiö 1405.
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avskr. DD; swterdesiöö— swerdsiöö 1469 DHT 1928 s. 41; swxrdesio
1477 avskr., sverdesy0 1484 or., Swärdsiö 1488 avskr. DD; swerdhesyo
1491 or. UUB; Swxrdhesiö 1493 or., suerdsioo 1495 or. DD; Sualesiö
1526, Suw1wsiö 1527, Suärdsöö 1529, Swarldzsö 1531 GFR; Swalsijö
1534 avskr., SwalesByo 1539 or. DD; SwaleBiö 1545, Swälesyö 1546
Db; Swale- —Sualesiöd 1550, Suerdsiö 1569 Tl; Swerdesiö 1571,
Swerziö 1604 Jb; Swerdziöö 1623 RudbMtl; Swärdsiö 1633 Jb osv.
— jfr SOA:s saml. och Linge Svärdsjö s. 460 f, där beläggställena för
anförda former lätt hittas.
Förhållandet mellan skrift- och uttalsformer är i båda benämningsfallen oklart. Det låter sig icke med säkerhet avgöra, huruvida
skrivningarna med a-vokal (svale- swala- 1384 etc, för bynamnet,
Swale- 1539 etc. för sockennamnet) bero på uteglömda, övertecken
eller skola återge uttal med a- eller öppet ä-ljud. Uttalsformerna
med a resp. v tyda dock i båda fallen på gammalt ä — jfr nutida
svaZ för svål i DB-målen enligt Envall DBM s. 1541; och då skrivningarna med ä äro så pass tidiga och välstyrkta2, vågar man för
båda namnen räkna med ett fsv. *Svwrdhasio. Rörande den tidiga
dialektala utvecklingen ra > jfr NrASG § 275, där just dal. ortnamnsskrivn. Swalesio 1384 ff (mot Swardsio 1358, Swwrdhasio 1405
ff) framhålles.
Om sockennamnet Svärdsjö i Dalarna yttrar Hellquist, SS 1 s. 598
under 8värd2ången3, att det »ej säkert förutsätter ett af svärd (n.)
bildat sjönamn» — detta med hänsyn till skrivn. »1384 Swalesio ock
1358 Swardsio». Att dal. Svärdsjö varken som by- eller sockennamn
kan innehålla ordet svärd n., inses vid en blick på kartorna, som i
intetdera fallet (nu s. k. »Svärdsjösjön» vid öv. Svärdsjö by i St.
Tuna, resp. Svärdsjön G97) visa ett vatten med långsträckt form.
Som förled i bägge namnen ingår i stället svärd m. 'grässvål etc.'
och då antingen med gen. pl. fsv. *Svxrdha- eller (mindre troligt)
med gen. sg. fsv. *Snwrdhar-, vars palatala ändelse-r i sådan ställning
skulle ha fallit.4 I sin Svärdsjöbok s.4 har K. Linge, under åberopande
1 Om öppning av ä-ljud framför (rå>) inom DB se Envall DBM s. 172.
F. ö. jfr Lundell i SvLm 1: 2 s. 97.
3 Märk, att även swxrdha- 2 g. 1442 Df är originalform (mot avskr. i DD
1 s. 95 ff)!
3 Jfr även HqE0 s. 1153.
4 Jfr NrASG § 321: 1-2, Wessen SvSpråkh 1 s. 32.
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av det hos Rietz s. 710 b från Gästrikland anförda sval-mark 'upptagen odling å svedjeland i utskogarne', antagit sockennamnet betyda
'svalmarkernas sjö'; och detta kan väl vara riktigt, blott man i
»svalmark» inlägger en mindre speciell betydelse än den för gästrikeordet angivna. Från skilda håll i Dalarna har för sval svål (grässvål)
redovisats bet. 'gräsbotten', så från Västerdalarna (Lima enl. Säve)
och Dalabergslagen (Envall a. st., där från Enviken och Svärdsjö även
uppges ett adj. svalt, svålad 'försedd med gräsbotten'). Och 'grässtrand, gräsbotten' är väl vad man i första hand får räkna med som
förledsbetydelse hos det sjönamn, varpå nutida bebnn. Svärdsjö
grunda sig.
För frågan om namnens ålder kan det vara av intresse anföra, att
vid Svärdsjö by i St. Tuna har funnits ett gravfält, som förmodas ha
tillhört folkvandrings- och vikingatid.1
1 K.A.

Gustafsson i DHB 1933 s. 20 ff.

Svink' och Svänk' (Svänke).
Med rubrikens huvudord avses två inom GMO, vardera blott i ett
fall, mötande lokalitetsnamn:1
Svink' swikk2, »wäst-i-swink» (oböjl.), slogmark i en sänka SV
Finngruvan i S. Venjan. Ht: Svinkbäcken
bifl. t. ån Ledran,
genom Svink'; Svinkk,ätte (-kitt) s. u., inhägnat jordområde i Svink'.
Svänk' el. Svänke svc2wk2 sviegke, dal S Nedre Garberg fäb. i
Sollerö sn — namnet ofta brukat i uttr. gät' i Svänk' valla i Svänke'.
Ht: Svänkån, svc'eek-, vdr från Fisklöstjärnarna (Dammtj.) till sjön
Grundmången, genom Svänke.
Att benämningarna Svink' och Svänk(e) utgöras av två med varandra närbesläktade och synonyma ordformer, är uppenbart. Båda
gälla marksänkor, och primärbetydelsen kan i bägge fallen antagas
ha varit 'insvängning, fördjupning, svacka'. Några motsvariga
appellativer kännas nu icke från dalmålsområdet, frånsett ett från
Lima uppgivet svink svvek m. 'hål för vasslans avrinnande på nedersta
delen av kärnholken'.3 Men namnen äro direkt etymologiskt bestämbara såtillvida som de måste höra till det på roten *swenk — biform
till *sweng — 'svänga' uppbyggda starka verbet vgerm. swincan
'svaja' (fht.) 'strida, pinas' (ags.), vartill en svag motsvarighet föreligger i fvn. svin/ca 'hastigt åstadkomma'4, no. svin/ca 'skynda sig',
da. svinke 'röra sig hit o. dit, svaja, vricka, slingra'5, ä. nsv. och sv.
di. svinka 'vika av, vrida sig; visa sig opålitlig, göra undanflykter
osv.' (varav med 1-utvidgning ä. nsv. svin/cia 'göra knep' och med
t-d:o sv. di. svinkta 'undanfly, undandraga sig')°, dal. svin/ca 'kasta,
1 Uppt.

B.L. 1929-35 SOA.
Med svag cirkumflektering, obetydligt avvikande från grav akcent.
8 ULMA 2213 bl. 14.
4 För nyisl. uppger Blöndal: tsvinka 'udfore, virke, arbeide paa'.
5 Efter Molbech och Dahl-Hammer. — För jyll. svinke uppger Feilberg
bet:na 'gynge, svinga; slå ud med armene; krumme sig, bugte sig'.
6 Jfr Dahlgren Gloss., Rietz s. 707 f, Gotl0B; även HqE0.
2
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svänga sig, fara stort fram'l, ösv. svin/ca 'fela, fattas'2, och vartill
hör kausativbildningen fht. swenken ty. schwenken 'bringa i svängning;
sväva, sno sig'3, nederl. zwenken 'svänga', ags. swencan 'plåga, oroa'.
Tyvärr låta sig de ifrågavarande ortnamnens grundformer och
genus icke säkert fastställas på grundval av det knapphändiga formmaterialet. Det finns i själva verket flera möjligheter att förstå dem;
och innan vi gå att diskutera dessa, kan det vara skäl att undersöka
i vad mån motsvariga eller närstående ordbildningar förekomma i
andra nordiska dialekter.
Norskt folkmål känner ett svikk svekk f. —n. 'hulning, saenkning,
liden fordybning; indboining'4; och ett motsvarande östnordiskt svink
m. träffas i danska (här med biformen svinke m.) med bet. 'krumning,
bugtning, bojning; paafund, puds, udflugter's, i äldre nysvenska med
bet. 'knep, undanflykt'6 och i östsvenska med bet. 'knep, listigt drag;
fel, brist' (jfr även ösv. svin/ca f. 'fel, undskyllan' = da. svinke 'undskyllan').7 Men det är alltså endast i no. svikk svekk och da. svink —
förutom det ovannämnda vdal. svink m. 'hål på kärnholk för vasslans
avrinnande' — som vi finna konkreta användningar av orden, och
till övervägande del visa de östnordiska formerna betydelser som
nära ansluta sig till det svaga verbet svin/ca 'svaja, vika av, slingra
sig etc.'.
Nordiska substantivbildningar på preteritalstadiet av starka
verbet germ. swincan föreligga i sv. di. svank svakk m. —f. —n. 'buktning, sänkning, inböjning; fördjupning, liten däld' samt likbetydande
svanke m. och svanka svacka f. jämte svänka f.8, no. svank svaank m.
'inbuktning (i träd, under fot, i mark)' och ?svokk f. 'fördjupning,
däld'3, jyll. svak n. 'dal, sänka'N, bom, svanka m. 'inböjning (under
fotbladet)'1i — bildningar som på grund av sina konkreta betydelser
1 Hos Dybeck, Om Dalarne 2 s. 24, träffas ett svinka 'svänga (om)': Hej!
Svinka må' köllo — uppteckn. fr. Leksand av den s. k. »Kulldansen*. Till
verbet hör adj. svinkug 'överdådig, slösaktig' Leks. (DO).

Vendell.
3 Se t. ex. Kluge-Götze EW.
As.sen s. 779 782, Rom s. 791; jfr äv. TpEO under svekk.
3 Dahl-Hammer.
8 Dahlgren Gloss.
7 Vendell, Wessman. — Härtill adj. svinkog 'felaktig, motig' (Vendell).
° Rietz s. 708 a., Ålander KonsögEM 2 s. 43, m. fl.
9 Aasen s. 779, Ross s. 776.
10 Feilberg 3 s. 659.
11 Espersen s. 489 (Tillteg).
2
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kunna sammanhållas med mht. mit. swank swenk n. 'sväng, slag
m.' och eng. di. swank 'sänkning i marken'. Ett östsvenskt svank
'fel, vank' visar sig genom sin betydelse, synonym med svink och
vank, möjligen kunna vara en kontaminationsbildning; jfr dock även
nht. schwank (pl. schwänke) n. 'puts, spektakel' och ags. swenc m.
'nöd, plåga'. Som ett tyskt lånord torde man få uppfatta ä. nsv. och
sv. di. svänk m. —n. 'list, knep; illfundighet, lustighet'l, vilket har
pluralformen svänker och icke gärna kan vara en gammal nordisk
i-stam, enär i-stammar på g och k (ss bänk, länk) på östnordiskt område ju tidigt övergått till ja-stamsböjning — NrASG § 392. Vad
beträffar sv. di. svänka (östg. sveeplca) f.2, synes detta ord snarast
böra förstås såsom en parallellbildning till svanka, sekundär i förhållande till svank subst. eller adj.3 och kanske närmast avledd av
adjektivet. Något verb *sänka, motsvarande fht. swenken ags.
swencan (se ovan), hittas nämligen icke i våra nordiska dialektordböcker.
För frågan, hur ortnamnen dal.: ovsi. Svink' och Svänk(e) formellt
skola uppfattas, är det nödvändigt att göra sig reda för behandlingen
av k i ord av liknande typ i dialektområdet. Såsom framgår av LvDG
2 s. 40 f, finnas här talrika exempel på växling mellan förmjukade
och oförmjukade former av ord med gammalt rotslutande k, och
särskilt vanliga äro fallen med bortanalogiserad förmjukning: mor.
hd'kå (dat. av bänk), ovsi. kkä o. d. 'backke' osv. Konsekvensen
för ortnamnen blir, att man lika litet för venj. Svink' som för soll.
Svänk' (vilket borde ha haft kj> tj oberoende av ändelsen) behöver
räkna med en bakre vokal såsom apokoperad ursprunglig ändelse.4
Enklast skulle väl Svink' kunna förstås som ett ursprungligt
*svinke: dat. *svinka m., formellt motsvarande da. svinke m.; men
även ett *svinka: dat. *svinko f. vore tänkbart. Sannolikare finner
jag emellertid, att vi här ha att göra med en stelnad dativform på
-e av ett starkt svink m. eller n. (jfr det från Lima faktiskt belagda
1 Jfr om dessa ordförhållanden Dahlerups Ordbog over det danske Sprog
bd 22 sp. 1256 f.
2 klander a. st.
3 Adj. svank (motsv. ty. schwank 'böjlig, slank' mht. swanc ags. swancor 'ds')
finns i sv. di. och ösv. med bet. 'svankryggig, inåtböjd' — Rietz s. 708 a, Vendell.
4 Om apokopering av oskyddad ändelsevokal inom OvSi (särsk. Ve-So) se
LvDG s. 222.
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dal. svink 'hål på kärnholk' m., no. svikk svekk f. —n. 'hulning etc.'
och da. svink m. 'krumning etc.') eller med en ia-bildning *svinke n.
i liknande betydelse.
Beträffande Svän,k' Svänke finns en svag möjlighet att -e i den
senare formen icke anger grundordets ursprungliga ändelse (i kasus
dativ) utan beror på sekundär analogisk utfyllnad' och att vi i
namnet kunna ha en motsvarighet till det faktiskt belagda sv. di.
svänka f. 'sänka, svacka', varom se ovan. Med antagande att Svänke
verkligen är grundordets rätta form (i kasus dativ) kan namnet tolkas
antingen — och enklast — som en denominativ ia-bildning *svänke
n. (till subst. sv. di. svank m. n.) eller också som stelnad dativ av
ett deverbativt *svänk m. eller n. (jfr t. ex. rsv. sväng m. till svänga).2
Det senare alternativet göres mindre troligt av att något verb *svänka
för närvarande icke kännes som nordiskt dialektord.
I sitt arbete »Om de nordiska nasalassimilationerna mp> pp, nt
> tt, nk> kk med särskild hänsyn till svenskan» har L. Moberg endast
i förbigående s. 180 berört några ord tillhörande den här aktuella
gruppen.3 Hans undersökning ger emellertid vid handen, att assimilationen huvudsakligen är en väst-, sydväst- och nordsvensk företeelse. Till de starkt assimilerande områdena hör övre Dalarna
(Ovansiljan och övre Västerdalarna) med många exempel på pp, tt
och kk — sålunda med kk bl. a. ovsi. sikka 'sjunka', ikk ikke 'svulst
på kreatur', såkk 'sjönk', kräcka (krättja) 'liten träställning'. Bland
ord som icke behandlats av Moberg märkas dock även här åtskilliga
undantag, t. ex. med nk ovsi. bänk, skånk, änka (äntja), sänka (säntja).
Delvis är det fråga om kulturord, som kunna antagas ha rönt påverkan utifrån; och i övrigt torde nk-formerna bero på analogiska
inflytelser och förnyelse. Då assimilation nu saknas i OvSi-namnen
Svink' och Svänk(e), är detta ju märkligt för att gälla naturnamn
som kunde tänkas vara icke alltför unga. Möjligen ligger förklaringen
i att orden tillhöra en verbgrupp som är parallell med en nära lik1 Jfr att fäbodnamnet Säxe (mor. Säxa) = Säxen fäb. G96 i Son vanligen
uttalas StaS utan böjning; se 2: 2 C Sax-.
2 Naturligtvis vore då även ett deverbativt *svänke n. tänkbart; jfr t. ex.
rsv. och sv. di. sänke (dial. i smsn linsänke — s. 71) till sänka v.
8 Särsk. svacka f., som även förekommer i dalmål men där — såsom Moberg
riktigt påpekar — icke representerar den genuina utvecklingen av assimilerat
ank (jfr bjurs. svciggka LvDG 1 s. 98).
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betydande med ng (germ. swing-: swang- med kausativ sweng- etc.),
av vilken dialekten endast känner former utan skärpning ng> nk
och utan assimilation', och att konsonantförnyelse på grund härav
lätt har kunnat ske. I sammanhanget må erinras om att t. o. m.
isländskan har oassimilerat svinka v.!
1 Jämte svinga v. (bl. a. i smsna mal. svingbanke 'svängbank på åkdon' och
lim. svingdans 'hambo') förekommer ett av verbet avlett substantiv sving m.
'vägkrök' = sv. och no. di. sving, vanligt inom OvSi och ingående i soll. ortnn.
Montesving och Suttersving (vari förlederna äro gårdsnn. Monte- och Sutter-).

Vindförberg och Vindförnäs m. m. — en grupp syntaktaktiskt märkliga ordbildningar.
Inom Ore sn förekommer på två skilda ställen namnet Vindförberg
-et eller Vindförbergsuciden, nämligen för
En höglänt udde i sjön Amungens nordvästra del, NO Halgvik.
Uttal: win,dforlOrla won for- —wvivfarblar2 vojelbcer3.2 Skrift:
Vindferberg 1863 ArOr s. 42, Vindfärsberget 1873 DFÅ 2 s. 92 (i omtrycket s. 75); Vindförb. G104, Vindferberget GkNV; Vindförbergsudden FsMD 1: 3 s. 85. — Det är möjligt, att skrivningarna Vind/er(och Vindfärs-)3 här återspegla ett äldre uttal med delabialisering av
ö till e; ett sådant finns, såsom synes, upptecknat även för Vindförberget i Oresjön (nedan).
En höglänt udde i Oresjön, SO Furudal. Uttal: win_f04,(4.i b
ungrfarbo,r2 viriforbArce --bycerslic4,1a. Skrift: Vindförberg G103;
Vindförbergsudden FsMD 1: 3 s. 91 och 121-23, Vindförbergs udde
DHT 1927 s. 42.
Ett Vindförnäs (jämte, för Morafallet, trol. yngre Fångnäs Vindfångnäs) ligger till grund för de olika varianterna i följande två,
benämningsfall:
1. En tämligen långt utskjutande udde på Venjanssjöns östsida,
V Skorstensberget G102, i Mora sn. Uttal: wktdfcel- —w3ndfrutnås.4
Skrift: Fångnäs vdd 1764 Lk; Vindfångnäset 1867 DFÅ 1 s. 32 och
1873 DFÅ 2 s. 92 (i omtrycket s. 75); Vindfångarnäset Sjögrens
Sverige 6 (1924) s. 103. De folketymologiska ombildningarna Vindfälloch Vindfru- få hos Forsslund MD 2: 5 s. 56 sina förklaringar: »Denna
kala udde med sitt vindfälle, strax sör om Rullbonäs neråt Johannisa, b Uppt. B.L. 1932 resp. Th.T. 1948 SOA.
Uppt. H.G. 1911-22 ULMA 663: 2 (jfr 660: 4 s. 86).
3 I skrivn. Vindfärs- kan det dock lika väl vara fråga om ett läs- eller sättningsfel.
' Uppt. B.L. 1932-39 SOA.
2
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holm, kallas av somliga Vindfällnäset, av andra Vindfrunäseti efter
-en jättekvinna Vindfrun, som gick med 'magden' full av sten för att
bygga en bro tvärs över sjön; men magdbandet brast, stenarna ramlade ur, och än idag kan man se dem, en långsträckt har halvvägs ut
i sjön av block, som bitvis ligga två och två».
2. En pirliknande långsmal landtunga, rullstensås, i sjön Gensen
(G96) i Järna sn. Uttal: v1 finas- -vilcronestit4 ( -ms-) -L - - • -1-.2
Skrift: Viffarnäsudden FsMD 2:6 s. 176. Till denna udde knyter sig
en liknande brobyggarsägen som till Vindfrunäset i Venjanssjön:
jättinna som bar grus och sand i förklädet men tappade bördan osv.
— jfr FsMD a. st. samt uppt. B.L. i SOA.3
Benämningarna Vindförberg (Vimfer- Vimfel-) och Vind/örnäs
(Vindfäll- Vindfru- Viffar- etc.), vilka alla avse mer eller mindre
utskjutande, skarpa och höglänta landtungor i större sjöar 4, betyda
utan tvivel 'berget resp. näset som är (ligger) för vinden och ger sjöfararen (roddaren, fiskaren; forköraren) lä'. Enligt Th. Tannerhagens
uppteckning av fallet Vind/ örberg i Ore anses detta namn också allmänt i orten komma av att berget såväl vinter- som sommartid ger
lä för vinden på endera sidan, beroende på vindriktningen. Beträffande
sjön Gensen i Järna (med Viffarnäsucklen) kan anföras, att sjön är
hållen för att vara ganska vindnäm på grund av sin öppna yta och
relativt låglänta omgivning. Med avseende på betydelsen av Vindförkan till jämförelse pekas på fall ss no. gårdnn. Forscela ( = Sollausa)
och Vindlaus NG 6 s. 120 resp. 7 s. 424.5
1 Här hänvisas till en artikel av sign. »Hawjee» (Hj. Leonardsson) i Mora
Tidning 1/„ 1919.
2 Uppt. B.L. 1931 SOA. — Medan formen vilar- torde vara att förstå som
en »uttalslättnad», kan vikar- bero på omtolkning med vik (jfr f. ö. ortn. Vikarheden G96, Mk122'-, i samma socken).
3 Varianter av samma sägen äro knutna till flera andra längre uddar och
grund i större dalska sjöar. Så till Trollharen, stengrund SO Käringön i Orsasjön
Mo; Trollbron, rad stenar i sjön Ljugaren Ra; Tranhals- el. Trolletsudclen, udde
på Salunäset i Siljan Rä; Käringbron (Kiäringbroo 1640 -bron 1696: 1719 Ls,
Käringbron 1873 DFÅ 2 s. 98) el. Käringbrouciclen (G96), udde vid Laknäs i
Siljan Le; Trut-gadden (G96) och (1-ullgatan (mellan Dretnäs och Hundsten) i
Siljan Si — jfr DFÅ 2 s. 98; Trollfars udd i Bysjön By; Jättbron, Jättbryggan
och Jättharen i S. Barken Södb.
4 Se G-kartorna samt bilder hos FsMD a. st. och i DHB 1931 s. 66 f.
5 Av något intresse för frågan om Vindför-namnens betydelse är kanske
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Som utgångsform för Vindför- får ansättas fdal. *Vindfyri- —
*Vindfor-. Om prep .-adv. fyri och for (växlande) i österdalska ortnamn se DNO 1: 2 s. 164 art. Färnäs. Att Vindför-namnen tillkommit i gammal tid, därför talar den omständigheten att tre av de
ifrågavarande näsen äro fyndplatser för järnåldersgravar.1
Det intressanta med namnen är annars den ovanliga konstruktionen: vind-för-berg resp. vind-för-näs, motsvarande satsuttryck
'berget resp. näset som är för vinden'. Paralleller till denna
konstruktion finner man ej lätt. Från dalmålsområdet kan jag endast
anföra två jämförliga ordbildningar: älvd. ortn. Budnästmyr WOncestmöyr myr NO Såvaldberg fäb.2, vilket bör betyda 'myren som
är närmast fäbodarna (fäbodstället)', och mor. app. halsomtrasa
alsalimtråsut 'halsduk, axelduk (eg. trasa att ha om halsen)'3 —
jfr di. trasa 'huvudduk'.
Några fullt adekvata utomdalska ordbildningar har jag icke lyckats
belägga. Sådana saknas hos Noreen Vårt språk 7 s. 376 ff: »Öfversikt
öfver de olika sammansättningstyperna». Endast skenbart likartade
äro riksspråkliga fall ss sängomhänge, sofföverdrag (SAOL), vilka låta
sig upplösas i säng-omhänge, soff-överdrag. Dessa ha som efterleder
verbalsubstantiv till hänga om resp. draga över och kunna ej förstås
som 'hänge om sängen' etc. När det gäller att bilda sammansättningar
motsvarande satsuttryck av typen 'berget som är för vinden',
anlitas i svenskan en annan utväg — den att låta predikatsfyllnaden
med oförändrad ordföljd (preposition + substantiv) ingå som förled,
ex.: frånlandsvind, pålandsvind 'vind som blåser från land resp.
mot land', mellanrikslag 'lag som gäller mellan rikena' (Noreen
aa s. 520 f). Liknande konstruktioner, utan genitiv-s, träffas i svensk
förekomsten av ett Skadavik (1764 Lk) som namn på viken närmast söder om
Vindfrunäs i Venjanssjön, vilket synes antyda att blåst och vågor kunnat vålla
skada på stället — jfr Skådågrav (Skådågraf 1846 RbLå0s) vid österdalälven
NV Östnor Mo.
1 Se DFÅ 1867 s. 32 och 1873 s. 92 (V. Vahlin), DHT 1927 s. 42 (K. Trotzig),
DHB 1931 s. 36 f 66 f (G. Hallström), Orsa 1 s. 94 100 (G. Boöthius). — Till
Vindförbergsudden i Oresjön är även knuten en kyrkbyggnadssägen (S0Å:
uppt. Th.T.).
2 Uppt. H.L. 1934 SOA, utan förklaring. — En biform Gunnestmyr
samma källa) torde bero på uddljudssubstitution.
8 Ordet halsomtrasa nämnes även hos Odstedt öDB 4 s. 296.
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dialekt och svenska ortnamn. Från dalmålsområdet kunna anföras
t. ex. järn. nordanbrofolk (nola-) 'folk som bor norr om Hulåbron i
Skålö by'l, leks. Millsjömyren myr mellan sjöarna Styrsjön och
Molnbyggen2, mor. Milltjärnbäck och Milltjärnh,o1 bäck och »hol»
mellan de två s. k. Tjärnarna (Västertj. och östertj. G103) vid Fåsås
fäb.2, soll. kringomhalsenkläde (kringum-) 'halsduk, eg. kläde som man
har omkring halsen' = mor. halsomtrasa. Frågan är emellertid, om
man inte i isländska skulle kunna tänka sig en sammansättning som
*heiasunnanmaar = heiasynningr 'person som bor fyrir sunnan
heiaina'? Den vore ett motstycke till dal. Vind/örberg etc., under
förutsättning att ej ett adverb *heiasunnan också vore användbart.3
Att lämna en alldeles träffande och tillfredsställande förklaring av
den i Vindförberg etc. använda konstruktionen är ej så enkelt. Orden
i fråga synas närmast vara att uppfatta som tr ele da de, enär i
samtliga fall en uppdelning i två leder på något sätt blir ologisk.4
Men konstruktionen med en helt genomförd invertering mot den i
sats brukliga (Vind-för-berg: 'berget som är för vinden' etc.) måste i
alla fall förstås som en utsträckt tillämpning av den i indoeuropeiska
och särskilt germanska språk vanliga metoden att låta ett huvudord
som efterled bestämmas av ett annat ord som förled, vilket är regel
hos gamla stamkomposita och merendels tillämpas även för kasuskomposita — se t. ex. Brugmann-Delbriick Grundriss 2: 1 s. 68 och
Wilmanns Deutsche Grammatik 2 s. 536.
Anm. Genomförd invertering i trikomposita förekommer i svenskt
språk dels när efterleden eller »definitivet» är en tvåledad samman1 Jfr med 8-genitiv soll. sunnanån-skarlar (sunnåns-) 'inbyggare söder om ån
i Gesunda fäbodby'.
2 Mill- måste väl här vara prep., äldre *Malan- (el. *Millom-) 'Mellan-',
fastän den sammanfallit med dialektformen av det adjektiviska *Mibil- 'Medel-'.
3 I övre Dalarna skulle man knappast reagera mot en tillfälligt gjord sms
ss *stubbmellanslögd 'gräs att slå mellan stubbarna', men då är att märka att
ett adv. *stubbmellan på goda grunder kan antagas ha varit brukligt i dialekten
(se ovan art. »Stubbmillan ..»). På motsvarande vis förklaras väl ett skånskt
Sjömellaån, namn på kort å mellan två sjöar (NoB 14 s. 113), av att det i flera
fall inom vårt land som ortnamn begagnade adverbialuttrycket *sjömellan
(Sjöntellan) även här förekommer som namn, fastän i best. formen Sjömellet
(för *Sjömellanen).
4 Betr. Vind/örberg Vind/örnås bleve bestämningen med Vind- orimlig, om
man tänkte sig äldre Förberg Förntis som efterleder.
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sättning enligt principen efterled 'bestämmes av förled (ex.
rsv. säng-omhänge, världs-frånvänd) och dels även när förleden eller
»determinativet» är en tvåledad sammansättning enligt samma
princip. Som exempel på det senare förhållandet kan väljas ett fall
med adjektivisk mellanled: Fisklöstjärn, dvs. Fisklös-tjärn 'tjärnen
som är utan fisk fisklös'. Detta exempel visar, att skillnaden i
funktion mellan ett kasustagande adjektiv (som lös) och ett prepositionellt adverb (som utan) kan vara mycket liten. I ortnamnet
älvd. Budnästmyr är mellanleden superlativ av ett kasustagande
adjektiv med prepositionell funktion (när: näst). Också vanliga
prepositioner kunna få adjektivisk innebörd under särskild, starkare
betoning, t. ex. vara utan fisk. Sådan förklaring kunde möjligen i viss
mån gälla för Vindförberg Vind/örnäs 'berget resp. näset som är för
vinden' (med för betonat); men den duger icke för halsomtrasa 'trasa
att ha om halsen (i mots. t. trasa att ha om huvudet)', där om i
satsen begagnas svagtonigt. Konstruktionen är tydligen möjlig även
med icke-adjektivisk preposition.
Fallet hal somtrasa visar också, att konstruktionen icke är begränsad
till sammansättningar med två- eller flerstaviga prepositioner och
prepositionella adjektiv (adverb), som genom sin längd eller tyngd
skulle vara mer benägna att sättas efter det styrda ordet.1 För
Vind/ör-namnen bör det alltså ur den synpunkten gå lika bra att
ansätta *Vind/or- som *Vindfyrin
i Jfr t. ex. utan mig: mig förutan, mellan oss: oss emellan, nära hemmet: bildi.
stå någon nära.

Två adjektivsuperlativer i substantivisk användning som
höj dbeteekningar.1
1. Högst.
Vår äldsta kända bröllopsdikt på dialekt, Sam. P. Elfvings på
gott älvdalsmål skrivna hyllning till J. Biärghults och M. de Valloies
bröllop i Uppsala år 1668, begynner med följande versrader — enligt
B. Hesselmans utgåva:2
Vångan huxeär ig bell' hvårå thiil soå heäiput og gåput,
Fiällum eäisug, so'ås iu huet oåf,, hvitr' og soåmbra.
Nord millå hägste Ruts, og skar-fiäll, hniliger irå,
Autyr diem faar Fuosk-åå: soås hvir Daal-öfvä kållum.

Samma bröllopsdikt är tidigare utgiven av Lars Levander i en
mera lättförståelig transkription, jämte översättning och kommentar.3
I nämnda översättning ha de ovan citerade versraderna fått följande
tolkning:
Ingen' tänker jag kunna vara till så dum och enfaldig,
(i) fjällen isiga, som (ju) vet av, vintrar och somrar.
Nord mellan högsta (Ruts) och skårdfjäll, (hniliger) äro.
Utur dem far Foskån, som vi Dalälven kalla.
1 Denna artikel utgör omarbetning (med flera tillägg) av en lika titulerad
uppsats, intagen i NoB 1949 s. 34-46.
NTIT 10 (1937) s. 1.
3 DHB 1935 s. 7 f. — I Levanders transkription har ordet hägste (i härovan
spärrade uttryck itägate Ruta) givits formen ägste, i enlighet med L:s åsikt att
h-ljudet vid tiden för diktens tillkomst redan genomgående var bortfallet i
älvdalsmål.
4 Beträffande vångan 'ingen' jfr nutida älvd. vångendera nom.
ack. yetyggekn-, varom se Levander Älvdalsm. s. 69. Ordformen synes kunna
återgå på ett fdal. *Qngvan (ack.) motsvarande fvn. engvan, med *Qngv- av
*a(i)ngv-, ev. under påverkan av mången (*maung-) som väl förr brukats även
i Älvd. Anm. av B. L.
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I kommentaren förklaras skårdfjäll av Levander såsom ett dialektord med betydelsen 'toppiga fjäll', till skård 'inskärning i bergvägg'.
Detta är nog inte alldeles riktigt, även om »ordets» förled torde vara
skård 'inskärning Med xlen.,översättning och ordförklaring, som
här givits, blir ju meningen med andra och tredje versraderna inte
heller särdeles klar.
Jag har föreslagit att tolka diktens början sålunda:'
Ingen tänker jag kunna vara till (finnas) så dum och fånig,
som ej2 vet av (känner till)» fjällen isiga vintrar och somrar.
Nord mellan Rutens (Rutfjällets) högsta topp och Skardfjäli
(Skarsfjäll) äro 'Tävlingarna.
Utur dem far (går) Foskån, som vi Dalälven kalla.
Det förhåller sig nämligen så, att Dalälvens översta källarm
Storån upprinner i ett sjösystem, som består av bl. a. Vånsjön,
Hävlingen (Stor- och Ltill-), Sörsjön och en rad småtjärnar.4 Foskån,
Storåns första större biflöde, tar också sin början i närheten av samma
sjökedja, nämligen mellan Hävlingen och Grövelsjön — se karta.
Det vattendrag, som har sina källsjöar mellan Rutfjällen och Skarsfjället i Härjedalen, är Ljusnan. Men Dalälvens och Ljusnans källvatten gå nära ihop här kring landskapsgränsen och rikskölen, och
förväxlingen är inte särdeles förvånande, vare sig den får förklaras
som beroende på bristfällig kunskap hos diktens författare själv —
han som trodde ingen kunde finnas så »dum och fånig» — eller som
utslag av en dalsk eller mer allmän dåtida villfarelse?»
Att det är Rut- och Skarsfjällen, som Elfving åsyftat med hägste
Ruts og skar-fiäll, synes mig icke tvivel underkastat. Kartornas
1 I ett föredrag hållet i prof, B. Hesselmans seminarium för nordiska språk
hösten 1936.
2 Adverbet ju kunde som bekant i äldre nysvenska användas liktydigt med
'icke' i bisats styrd av huvudsats med nekande eller inskränkande innebörd.
Se SAOB J 209 f: ju bet. 6. a.
3 Prepositionen av styr dativ i dalmål: fiällum eäisug! Det följande tidsadverbialet står i ackusativ: hvitr' ( wittra) og soårnbra.
4 FsMD 1: 1 s. 26. Där finns en god bild över den pärlbandsliknande sjökedjan.
5 1 detta sammanhang förtjänar nämnas att Sam. Elfving, som var prästson
från Älvdalen och där född 1642, skrev dikten vid 26 års ålder som student i
Uppsala. Närmare biografiska notiser lämnas av Levander a. st.
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benämning »Rutfjällen» motsvaras i närmaste härjedalsmål av Ruten
nick, eller Rutarna.1 Fjällsträckningen består av flera höjder2, av
vilka den högsta — den egentliga Ruten, som ligger på norska sidan
och icke återfinnes på våra vanligare svenska kartor — mäter 1.210
m. ö. h.; jfr Lill Ruten Gn71. Bröllopsdiktens namnform Ruts är då
att förstå som genitivbildning till en äldre oartikulerad form av
Rutens namn, ?dal. *Rut(er), eller möjligen till en förkortning *Rut
för Rutfjäll — jfr i så fall benämningen tSkars (»Schars & Sula» hos
01. Magnus Historia de gentibus septentrionalibus 1555, »Skarsa
mons» Dens:s Carta marina 1539: litt. E) för ett fjäll i gränstrakten
mellan Sverige och Norge.3 Vad beträffar Skarsfjället i Storsjö sn
Härj, med två höjder på inemot 1.500 och 1.600 m. (Gn71), är detta
namns förled gen. sg. av dialektordet skard skal 'fjällöppning' = fsv.
skardh fvn. skara n. 'skåra, inskärning', alltså eg. Skards- nmsv.
Skårds-; och Elfvingska diktens skarfiäll kan fattas som komponerat
med stamform av samma ord, eg. Skard- nmsv. Skård-. Sådana
växelformer äro ju ej ovanliga i ortnamn. Jfr f. ö. Skalfjället (Gn53)
Jämtl och Skalberget fl. st. jämte Skalsfjället (Gn72) Härj och Skals,. Skarsberget Dal Jämtl Västerb.
Vad så angår textens hniliger, är detta utan tvivel en förvanskad
(antagligen vid tryckningen felläst) form för ett pluralt hevlinger
'Hävlingarna' som benämning på några av Storåns källsjöar.4 Enligt
uppgift skiljer man i Idre på Stora och Lilla Hävlingen„ och man kan
således ännu i dag tala om två Hävlingar. Tänkbart är också, att
man förr brukat den plurala namnformen som sammanfattande
beteckning för flera av de ifrågavarande vattnen. Sjönamnet Hävling-,
som i Idre uttalas
—1WevZig- ( lukvng-) , torde vara avlett av
håv no. haav fvn. h,cifr m.; betr. stammen jfr sjönamnet Håven i Nås
Enligt uppteckningar i SOA för Tännäs sn.
Hisinger, AntPhysGeogn 1-2 (1819-1820), talar om »Rutfjellets många
stötar eller fjellkullara (2 s. 67) och nämner även .Ruten (passim), Ruiefiell
(1 s. 53).
3 För lokaliseringen av detta fjällnamn jfr N. Ahnlund i STÅ 1931 s. 82
(snarast = Skarsfjället i Härjedalen) och i JämtlHärjHist 1 s. 413 (med annat
förslag, även betr. namnets formella tolkning: ur ett prep.uttr. »millum Skars
ok Sula» e. d. — bättre »m. Skars ok Sulu» B. L.).
4 Ett -ev-, otydligt skrivet, kan ha tett sig som tre staplar och uppfattats
som -ni-. En förbindelse hn- vore ju f. ö. orimlig på 1600-talet även i älvdalsmål.
2
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och Ore, för vilket tolkningsförslag lämnas nedan.1 Hävlingarna
betyder kanske 'de håvliknande (djupa och runda) småsjöarna',
liksom Eggling i Våmhus — låt vara en yngre bildning — betyder
'den lilla tjärnen med form som ett ägg'. Om sjönamnsavledning
med -ung se HqSS 2 s. 28 f och Indreber NI 1 s. 234, äv. Ståhle -inge
s. 16.
Vi kunna nu återgå till hägste Ruts. I denna juxtaposition är
huvudordet hägste en alldeles korrekt återgiven bestämd dialektform
av ett appellativ *högst f. med betydelsen 'högsta höjd, topp'. Det
skulle på nutida älvdalsmål ha lytt dgstq2, men det är numera okänt
som levande ord i dalmål. Emellertid förekommer det i en exakt
motsvarig bestämd form som appellativt ortnamn inom ÖD: Högsten
Osta dat. -st)), åkerområde på högsta höjden SV Backa by i Rättviks
sn- .3 Och som efterled ingår det i ett par dalsk-hälsingska berg- och
ortnamn, nämligen:
Fints- el. Finnshögst ftnseks Or" finshåkst Vor", (i Ore sn Dal
kyrkskriven) by med hållplats SV sjön Fintsen inom Voxna sn
Häls — skr. Finneshögst 1601, FinBhögst 1678 Db5, Finnehögstorp
1762 karta Borg% Finnhögst Ar0r, Finshögst 1902 Ymer s. 86
(Lönborg), Fintshögst G109, Finsthögst S0F1948, Finnshögst SvKommunik1952. Det väster om byn liggande berg, som namnet
ursprungligen avsett, kallas nu i orten Högstret hglsstrat enl. uppt.
E. E. 1930 SOA.7
Hetvahögst -en lukvahågst --heystrat8, berg vid gränsen mellan Ore
och Voxna snr (Dal : Häls), ONO sjön Håven i Ore — skr. hofwehögst
1 Knappast föreligger en homonym bildning i senare leden av det sjönamn,
som 1492 (DD 1 s. 148) skrives i store stenheflingenorn och motsvarar nuv. St.
Häglingen (G97) på gränsen Husby : St. Skedvi Dal.
2 Adj. hög kompareras nu i älvdalsmål: pos. 9g —ety, komp. i(gar, sup. 1R,gest
(vanl.) ggSt (i uttrycket g_tgst i'LN 'mörkaste natten' — jfr no. di. högstdags
och högstnattes 'middags- resp. midnattstid' Aasen s. 316). Om utvecklingen
fdal. sy> öppet ä-ljud i dalmål se LvDG 1 s. 210 f.
3 Uppt. B.L. 1935 SOA.
4 a, b Uppt. H.G. 1911-22 ULMA resp. E.E. 1930 SOA.
6 Det förra belägget efter uppgift i SOA TopSaml (E.E. 1930), det senare
ur KHA ser. IV A I: 1 fol. 15 v (Orsa).
6 Jfr (av Borg väl beroende): Finhögs Torp Herm.
Med uppslagsformen Högstrett.
8 Uppt. B.L. 1933 SOA.
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3 g. 1320 avskr. DD1, Håfvahögst ArOr C,DFN, Hofvahögst Herm,
Håvahögsten G108. Samma lokalitet avser utan tvivel Hälsingelagens
hovaer hägh,x, namn på ett märke i dåvarande rågången mellan Sverige
och Norge (pingmalab. XV — Schlyter SGL 6 s. 93), vilket alltså är
en förvrängning av *Håva- (H öva-) hög8t2 — märk att DD-belägget
hofwehögst är äldre än Hälsingelagen, som anses vara skriven omkr.
1300-talets mitt.
I båda dessa sammansättningar utgöres förleden av namnet på
närmaste större sjö: Fintsen (Finsten Lacus 1688: 1782 TabGeogHels,
Fintsen G109) finsan, väl urspr. *Finnsio el. *Finna sio 'Finnsjön';
resp. tHåven (Hofwan 1640-t. Ls, Hofsjön Herrn, Håven G108) nu
Håvasjön, an-bildning kanske till håv och i så fall med betydelsen
'sjön där man kan fiska med håv'.3
Till samma grupp hör antagligen också det dalska namnet Musbergshögsta -hOsta -Meta, som gäller högsta höjden av Musberget
i Floda sn nära Gagnefs rå. Efterledsändelsen har här, enligt två
uppteckningar (med olika uppslagsf orm: -högsta resp. -högstan)4,
samma uttal som i dialekten tillkommer både starka och svaga feminina substantiv i bestämd form.5 M. a. o. bör -högsta kunna motsvara
ett nmsv. -högsten.
Existensen av en gammal appellativisk höjdbeteckning *högst är
sålunda säkert styrkt. Den har befunnits använd dels osammansatt
och dels som efterled, dels med och dels utan artikel. Ordet i fråga
förklarar sig själv: en substantiverad superlativ av adjektivet hög.
I Jfr DNO 1: 2 s. 179.
2 Gränsbeskrivningen, som går norrifrån, slutar: i havitx stiorn. ok ii alfwr
acta&
.M.P.Wn ok i ltaawr h,öglux. aff houwr h,öghw i konungx hwllu. Sammanställning av Muser höghce med bergnamnet »Hofvahögst» i Ore socken har
gjorts redan hos Schlyter SGL 7s. 382 (Addenda et emendanda). Med hänvisning
därtill översätta också Holmbäck-WessiSn, SLL 3 s. 398: ». . . så därifrån till
Hofvahögst, från Hofvahögst till Kungahälla». — Betr. förvanskningen av
*Httvahögst (Höva-) till honwr höghw jfr strax förut alfwr aass för Älvras (< Elfar
638).
3 Såsom redan antytts, finns en likbenämnd sjö i Nås sn, även där på finnmarksområdet. För båda fallen må som alternativ möjlighet framhållas, att
namnstammen väl också kunde utgöras av en gammal biform till adj. hög:
fdal. *här *h,c-tv- (*höv-) i bemärkelsen 'högt belägen'.
4 O.B. 1917 ULMA, H.S. 1931 SOA.
5 Jfr LvDG 2 s. 182 och 186.
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Det avser högsta höjden, enligt folklig uppfattning, i ett visst bergkomplex eller högsta bergstoppen på ett visst område (en viss trakt) .1
I de härovan påvisade fallen från det inre av Dalarna, har ordet feminint genus, och samma vågar man nog — trots ombildningsformen
voxn. Högstret, som närmast tycks förutsätta ett neutralt *Högstet
(jfr norr!. -högstet nedan) — ansätta som ursprungligt även för
Fintsh,ögst och Håvahögst-en Dal Häls.2 Som underförstått grundeller mönsterord vid substantiveringen får man kanske tänka sig
femininet höjd.
En höjdbetecknande superlativform högstet, best. n., förekommer
i övre Norrland. Den är ganska vanlig som efterled i ortnamn, ex.:
Granhögstet (-högste Gn3OSV) berg i Råneå sn, Granlandshögstet
(-högsten Gn3ONV)3 i överkalix sn, Långlandhögstet och Näverberghögstet i Nederkalix sn, Kölhögstet i Töre sn. Uttalet av efterleden är
i samtliga fall -h6gsta.4 Frågan är nu emellertid, om man i denna
superlativform har att se ett appellativ eller ej. Det förhåller sig
nämligen så, att i traktens folkmål adjektivet får suffigerad artikel i
bestämd form, superlativ lika väl som positiv och komparati'v.3
Och den ordform högstet, vilken utgör efterled i de anförda höjdnamnen, kan vara en normal adjektivform best. neutr. superlativ
motsvarande rsv. (det) högsta. Ett namn som Långlandhögstet betyder
egentligen 'det högsta av Långlandet'. Skillnaden mellan de ifrågavarande höjdbeteckningarna dal. håls. *högsten f. (-am.?) och norrl.
högstet kan, oavsett genus och artikulering, sägas vara denna: medan
den förra utgöres av en gammal fix substantivisk ordbildning, är den
senare en för varje särskilt fall nybildad substantiverad adjektivform.3
1 Betr. Håvahöget visa generalstabskartans nivåsiffror, att denna höjd i
verkligheten är c:a 69 m. lägre än Håvaberget NNV sjön Håven.
2 Av beläggen 1320 DD på hofwehögst kan ingenting slutas om genus, då i
rågångsbrevet icke nyttjas böjningsform (genitiv) efter prep. till för några namn.
3 Kartans form på -en påstås vara oriktig; och en äldre uppteckning i SOA
av C. Pihl, som anger uttalet -h6gstrj, tros grunda sig på kartnamnformen.
Emellertid är det nu vanskligt att avgöra, vad som var fel eller rätt för c:a
40 år sedan. Hår kunde ev. föreligga en maskulin bildning, icke förvånande i
bergnamn.
4 Uppt. E. Brännström och G. Pellijeff 1936-38 SOA.
3 Jfr H. Rutberg Folkmålet i Nederkalix och Töre socknar s. 139 f.
6 Härvid uteslutes ej möjligheten att analogi har spelat in vid namntypens
utbildning.
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Som uttryck för den 'högsta höjden (toppen, delen etc.)' av ett
berg eller höjdkomplex brukas ganska allmänt i Norrland och annorstädes självständig bestämd neutral form av superlativen högst med
underförstått huvudord. Särskilt vanligt är prepositionsuttrycket
uppå högsta, ex. opa hOste, Ragunda sn Jämtl. Även i dalmål förekommer samma beteckiiingssätt, ex. utpo ikestaä Älvd. Sådan användning av superlativen högst kan ur uttryckssynpunkt betraktas
som ett mellanting mellan den rent adjektiviska förenade formen,
som i riksspråkligt tal oftast kommer i fråga i liknande fall (jfr
begreppsförklaringen härovan), och den substantiviska ordbildning
*högst f., som förut påvisats i dalska och hälsingska ortnamn.
Till jämförelse må slutligen anföras ett par exempel på terrängbeteckningar av ortnamns karaktär, i vilka den adjektiviska superlativen nyttjas som preponerad attributiv bestämning. Sålunda:
Högståsen, äldre namn på Bruksberget vid Johannisholm (högsta
bergshöjden i trakten) i Venjans sn Dal, Högsteberget G110 i Arbrå
sn Häls, Högstamyren G108 i Mora finnmark Härj. Det är möjligt,
att i samtliga de anförda fallen den rätta betydelsen är 'högsta berget
etc. i trakten'. Otänkbart är dock inte, att meningen 'där berget är
som högst, högsta delen av berget' etc, kan vara att inlägga i en del
liknande svenska ortnamn. Ingen förklaring lämnas i OGB 3 s. 197
till naturnamnet Högsta berg, höjd i Styrsö sn Gbg-Boh.
2. Knäst.
Ett märkligt berg i Nås sn Dal är Knästen kneestti, som ligger i
socknens sydvästra del, nära Järna rå. Det har flera toppar; man
skiljer på Hög-, Liss-, Lång- och Mellankn,ästen.1 Den högsta är
549,7 m., enligt kartan G89, alltså nära 50 m. högre än Gesundaberget vid Siljan. I sin 1864 tryckta Nåsbok, s. 13, beskriver Arosenius
Knästen som »jätten bland Nåsbergen, 1800 fot öfver hafvet med en
ofantlig synvidd. Man ser derifrån Lima-fjellen, hvaribland Tandivalen på 8 mils afstånd». Knästen tycks faktiskt vara det högsta
berget på Nåsmarken. Säkerligen har den också av allmogen betraktats
som den mäktigaste av traktens bergshöjder.
Namnet Knästen böjes som maskulin an-stam. Det kan knappast
1 Uppt. B.L. 1931 SOA. — Sekundära terrängnamn i förh. t. Knästens äro
Knästmossen och Knästmyren i samma sn.
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vara något annat än en substantivering i svag maskulin form av en
efter typen fsv. små" smwrre smwster fvn. smår smwr(r)i smastr med
i-omljud analogiskt bildad superlativ *knäst till ett fdal. adjektiv
motsvarande fvn. kncir 'duktig, kraftig, stark'', en superlativ som
faktiskt kan uppvisas på svensk botten. I ett 1457 i Gripsholm utfärdat Gustav Vasas brev2 står: Förstärckiandis tigh ochså met thet
knäste och dugligste /folk, ehuar thu Mist bekomme kunde.3 Meningen
anföres hos SAOB, som på grund därav uppför ett knäst adj. superi.
(t) 'duktigast, manhaftigast', »möjl. superi. till ett adj. motsv. isl.
kndr duglig, stark». — Utgångsform för bergnamnet Knästen skulle
alltså bli: *Knwste-nn.
En besläktad höjdbenämning finns måhända i Älvdalens sn.
Knästet kn4- -knOstaö 1- eller Knästret kng- -knOstraö kallas där
ett par bergkomplex mellan Stora och Lilla Knäråarna NV byn
Brunsberg.4 Man skiljer på Stopbodslcnästet (det egentliga Knästet =
Knästret G107 GkS0) V Stopsbodarna och Anclersbodsknästet (av
Västerbergets komplex) NV Andersbodarna. Högsta krönet av det
förra benämnes Knästknaxen knOst-.4 De båda komplexen ha höjder
på 570 resp. 650 m. I omgivningen finnas visserligen på större eller
mindre avstånd lika höga eller högre toppar; men Knästet, Stopbodsresp. Andersbods-, ter sig förmodligen som största höjden från närmaste fäbodställe.
Det förefaller språkligt otänkbart, att benämningen Knästet
(Knästret) skulle kunna vara bildad på Knäråns och Knäsjöarnas
namn — se exkurs nedan. Att räkna med en folklig »namnkomparation» Knäsjön : Knärån: Knäst-knaxen, vari Knast- vore en nybildning,
kan ej gärna på allvar sättas ifråga. Och möjligheten att i de nu
enkla namnformerna se ombildade äldre sammansättningar, t. ex.
*Knä-städ5 resp. *Knäs-träde° (med Knäs- i så fall av *Knffisio-),
1 Enligt

NrAIG komparerades knår: knår(r)e kn,åstr.
Handl. t. upplysn. af Finlands häfder 2 s. 257.
3 Koordinering av synonyma adjektiv i attributiv ställning är rätt vanlig i
Gustav Vasas svenska brev från denna tid; se T. Wennström Studier etc.
s. 69 71.
4 Uppt. H.L. 1936 och B.L. 1939 SOA.
5 Betr. -städ jfr DNO 1: 1 s. 125.
6 Om dalska namn på -träde (Faluträdet slätmark Mo, Säljeträ,cle-t berg So)
se DNO 1: 2 s. 46 ff.
2
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synes böra avvisas på grund av olika mötande svårigheter.' I fråga om
betoningen är att märka att de olika formerna av höjdbenämningen
båda uttalas som enkla och utan bitryck på efterstavelsen, medan sammansatta namn såsom Knärån och Knäsjön -sjöarna ha starkt bitryck
på senare leden. I en av uppteckningarna i SOA är visserligen formen
Knästet försedd med grav akcent (kn4sta), men detta torde bero på
att den för älvdalsmål karakteristiska »dragningen» på stamvokalen
(nära förbunden med stark tonhöjning på ändelsen liknande norsk
och värmländsk intonation) förväxlats med tvåstavighetsakcent. Den
geografiska närheten namngrupperna emellan torde alltså få tolkas
som ett tillfälligt sammanträffande.
Knästet kunde formellt sett vara en substantivering, med tillagd
artikel, av samma adjektivsuperlativ *knäst som ovan ponerats för
Nås' Knästen, men i stark neutral form — jfr norrl. -högstet, och
alltså med betydelsen 'det mäktigaste, kraftigaste (bergpartiet)'.
Namnformen Knästret torde i varje fall vara den mindre ursprungliga
av de två varianterna. Det r-inskott, som den uppvisar, kan ha
framkallats av de snarlika ord på -dr- som målet känner: app. knoster
n., ortn. Gnostra fäb. i MoFi osv. F. ö. jfr den ovan anförda ombildningen Högstret som nutida namn på berget vid Fintshögst by i OreVoxna snr — väl med anslutning till en form ( = dal. högster n., i mor.
ortn. Högstret) av ordet fvn. hQgstr nsv. hugster hygster 'huggplats'.
Den föreslagna tolkningen medför ingen större svårighet beträffande sammansättningen Knästknaxen eller parnamnen Stopbodsoch Andersbodsknästet. Sedan benämningen Knästet, som kan förmodas
äldst ha avsett Stopbodsknästets största höjd, kommit att gälla hela
detta bergmassiv, har en epexegetif3k nydefiniering blivit behövlig
för den nu s. k. Knästknaxen. Och att bngn Knästet efterhand
anammats även av Andersbodarna för detta fäbodställes närmaste
bergshöjd, däri ligger ju intet märkvärdigt. Man kan exempelvis
1 Prof. J. Sahlgren har muntligen föreslagit att uppfatta Knäet- som av
*Kniellie-st-, med -h&st- motsvarande fvn. kestr superl. av Mr 'hög', och alltså
med bet. 'Knä-högst'. För samtliga tre kompositionsförslagen är emellertid att
märka, att då höjderna icke ligga vid Knäsj öarna utan långt ned efter Knärån,
man liksom för övriga av ånamnet avhängiga sekundärbenämningar (se s. 138)
borde ha haft form på Knär-, utgående från *Kar- <*Kngår- Och ett
*KniJarhsUst- skulle nog ha givit utt. *k» Or- *kribtreeSt- — jfr t. ex. älvd.
sn4rasst 'snarhast' LvDG 2 s. 75.
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erinra om de båda upplagorna av vattennamnet Godepung eller
Godpungen (Got-) inom angränsande fjärdingar av gamla Leksandsområdet, varom se förf. i DHB 1937 s. 163; för ett annat liknande
fall inom GMO se här s. 29.
Exkurs: Namnsystemet Knä- Knär- i Älvdalens socken.
Sagda system har följande komponenter: Knäsjön, Stora och Lilla
= Knäsjöarna kn4- -knOspien -sztitar, Knäråns källsjöar NNO resp.
NO Omalberget i Älvd. — skr. Knä siögarnar 1640-t., Knä sjön
( = St. Knäsjön) 1672, Knä- och Randsiöame 1800 Ls, St. och L.
Knäsjön G107 GkSO. tKnäån Knärån
kv_04net Brbg, vdr
från Knäsj öarna till österdalälven, utfallande V Brunsberg — skr.
Knää åån 1640-t., Knär Ån 1793-97 Ls, St. Knärån G107 GkSO.
Ht: Lilla Knärån, bifl. t. St. Knärån infallande SO Stop fäb. = L.
Knärån G107 GkSO. Knämyrarna (G107) R124-, myrmarker kring
L. Knärån NV Brindberg fäb. Knän& 5. u., näs med sloge SO
Knäråns mynning i älven. cv Knäredan kne-, bakvatten vid samma
åmynning. cv Knärön, k924/-417q, ö i älven vid Knäråns utlopp — jfr:
eet äng twislen be:dh i Knärön 1657 Db.
Av systemets namn torde sjöarnas vara det primära. F. 1. är säkerligen, trots uttalet, ordet knä n. (ovsi. kni knid älvd. kni — om
vokalförhållandet se nedan) med syftning på vattnets form, böjd
likt ett knä och ungefär likartad för båda sjöarna. Jfr förf. i NoB
24 s. 121, Lindqvist BSO 1 s. 447.
Åns namn får sålunda betraktas som en andrahandsbenämning,
»avledd» av sjönamnet. Den bör givetvis äldst ha lytt *Knä, och
möjligen kan skrivn. Knää åån, från 1640-talet' motsvara en då
ännu bruklig sådan namnform. Lika troligt är emellertid, att här
föreligger en av kartförfattaren gjord »korrigering» efter sjönamnet.
Den numera brukliga formen Knärån är i alla händelser märkligare.
Denna torde närmast vara att uppfatta som en epexegetisk nybildning
på genitiven av åns gamla namn, *Knä: *Kngär-, kanske förmedlad
av tredjehandsbenämningar ss Knäredan och Knärön, hos vilka r:et
kvarstått framför voka1.2 En genitiv *Kr- (> *Kngår-) kan, på
1 Karta av Jonas Arfwedsson.
2 I fallen Knämyrarna och Knänäs har r på för älvdalsmål ordinärt sätt
(LvDG 2 s. 75) förstummats framför konsonant.
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sätt som nedan dryftas, ha utvecklats till KnJr-. I denna namnform
skulle således nuvarande uttalet med ä-ljud ha uppkommit, vilket
sedan analogiskt överförts också på sjöarnas namn — »retrogressiv
formövergång».'
Lars Levander, som i sitt arbete Dalmålet 1-2 flerstädes upptagit
intressantare ortnamnsformer som språkexempel, tycks ej ha observerat det egendomliga fallet älvd. Knäsjö- Knärån etc, med ä-ljud
gentemot appellativformen älvd. kni. Formen Knär- skulle enligt
antagandet härovan närmast ha kunnat andragas som ett prov på
eller särfall av utvecklingen av »samnordiskt å» i förbindelse med a:
iii eller åä. Någon samlad behandling av ord med dylik förbindelse
finns nu överhuvud ej hos Levander. Såsom Wigforss i Namn och
Bygd 1918 s. 113 ff visat, har ju emellertid ä i ställning framför a
redan i fornsvensk tid (omkr. 1250-1300) ljudlagsmässigt övergått
till i inom hela det egentliga svenska språkområdet med undantag
för Värmland, Dalsland och Bohuslän. Då samnord. ä i de övre österdalmålen normalt har övergått till i oberoende av ställningen2,
beröres dock Dalarna endast delvis av Wigforss' regel. S. k. västnordisk kvantitetsomkastning finna vi på OvSi-området merendels
genomförd i ord såsom se, lie och fredag (: sjå o. d., /jå o. d. - liå,
frjå- o. d. friådag), medan övVD har få 'se' och jå 'lie' men frädag.3
Västerdalsformen frädag, som också inträngt i n. Venjan, anses av
Levander (DG 1 s. 200) återspegla en form med forndaLskt ffi- men
förklaras av Hesselman (Huvudlinjer s. 62) såsom utvecklad ur
*friå- »med tidig förkortning». Ett betraktelsesätt motsvarande detta
senare är nu icke tillämpligt på älvd. Knär-, enär OvSi-målen icke
känna övergången i >e el. ä i ord av typen i + a4; och även beträffande vdal. frädag kan man ifrågasätta rimligheten av en utveckling
ca> ia> ä. En för båda fallen plausibel lösning erhålles emellertid
med antagande, att fdal. å här direkt blivit ffi. genom inflytande av r
i samband med hiatusdiftongens av förledsställningen orsakade kontraktion. Angående r-inflytande på f dal. å jfr LvDG 1 s. 133.
Jfr DNO 1: 1 s. xix: återgångsfenomen av fonetisk-morfologisk art.
Jfr LvDG 1 s. 131 ff.
3 Jfr LvDG 1-2 passim m. ledn. av ordreg., betr. lie särskilt 1 s. 110.
4 Jfr LvDG 1 s. 136 f.
2

österdalsk ortnamnbildning på -und.'
Inom Sollerö sn förekommer benämningen Undtjärne id- för två
olika småvatten: 1. tjärn V Gesundaberget, vid dettas fot, 2. tj.
NNO Stora Asunden.
Uttalet av namnens förled är samma som om denna vore Hund-2,
och naturligt nog fattar man benämningarna så i närmaste bygdens
Emellertid äro fallen de enda så lydande i hela MT-området. Det
kan då knappast vara en tillfällighet, att båda gälla tjärnar invid
berg med namn på -und (Jesund-, Asund-). Sannolikt äro vattennamnen avhängiga av dessa bergnamn: förkortningar med förledsellips
för *Jesundtjärne resp. *Asundtjärne. Bildningarna torde förutsätta,
att bergnamnens definitiv -und i senare tider uppfattats såsom
substantiviskt element. — Beträffande Gesundabergets Undtj. jfr
Jesundstjärne (Jesustj.) som namn på en större västligare tjärn,
varom närmare nedan.
Innan vi gå till granskning av namnformerna för Gesundaberget,
kan det vara lämpligt att undersöka det på bergnamnet uppenbarligen
bildade bebyggelsenamnet Gesunda, fäb. och by vid Siljans strand
mot berget.
So4 Ostitndtur VMo5 lestånda o. d. (15Mo
Uttal: As- .--gst'undcer
1 I denna artikel anförda uppteckningar från So och Mo äro av B.L. 1928-46
(SOA), där ej annorlunda anges.
2 Son tillhör ju området för ovillkorligt h-bortfall — LvDG 2 s. 31.
8 Det inom MT och GMO nu vanliga ordet för 'hund' är visserligen ra,cke
(jfr älvd. wun. Rackhavet, anfört 1: 2 s. 14); men att även hund varit genuint i
området, visar ett ortnamn som Hundröven 2 st. i Mo (se 2: 2 C Björnån
Björnröven). Rörande Hund- i svenska ortnamn jfr f. ö. HqSS 1 s. 237 f, A.
Vestlund i NoB 24 s. 232 (med alltför ensidig uppfattning), Lindån DNO 1: 2
s. 130.
4 Om betonings- och kvantitetsförhållandena se nedan.
5 I Isunda dock 08/Wridter (trol. med påverkan från So, ehuru det uppges
som genuint) Ostitnda (r.). Från Vinäs har H.G. 1911 ULMA: leSiindur.
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,slitndv (ä.) — gsticndn (y.) Si ..szitnda (ä.) Le. Skrift: ? esun[d-]' 1598
Db; EBundha 1663 Jb; Esunda fäbodar 1688, Isunda 1689 (samma
hand), Esunda fäbodar 1695, Esunda 1698 Db; Jsu[n]s fäboder 1676
Ls (Isunsbergs Fäboder 1676 Lk), Jesundboderna 1685, Jesundsbodema 1719 renov. Ls; Esundz Fäboder 1696: 1719, Esund fäboder
1720 renov. Lk; Esundz fäbodo (!) 1729 To; Jesunda 1725 31, Jesunda
fäbodar 1747 Lf; Jesunda c:a 1840 RbSo:Be; Fäb. Gesunda 1855 Lk;
Esunda fäbodställe ArSo; Gesunda G103 SOF. Ht: Jesundfjärden
roled över Siljan norr om nuv. broleden — skr. Esunds fjäll
1730 Sil; Jesundåns. u., vdr t. Siljan genom Gesunda by = Gesundaån
G103.
Ur den brokiga beläggsamlingen framträda följande huvudformer,
näml. för determinativet: E8- 1598(?) o. sen., Is- 1676 89, Jes- 1685
o. sen., Ges- 1855 o. nuv.; och för definitivet: -und(?) 1598, -uncla
(-undha) 1663 etc., i sms med -bodarna --fäbodar(na) äv. -un(d)s-undz- 1676 o. sen., -und- 1685. Mot skriftformen -unda svara de
nutida uttalsformerna på -er --ur --a, vilka äro lika med vederb.
bygders ändelseformer för plurala bebyggelse- och traktnamn av
typen rsv. Berga. Jfr härom 1: 1 s. 150 f.
Beläggmaterialet för Gesundabergets namn är följande:
Dialektal form: Jesundberg, utt. Oszun4br4d• So lesåttdb/år Cao;
Jesunds-bjär 1876.2 Skrift: [?E]sunsberg 1640-t. Ls, Isunsberg c:a
1650 Amst., Esundberget 1720 renov. Lk; Isundsberget 1722 Hol;
Esundz berget 1729 To, Esundsberget 1730 Sil; »Edsunds- (Isunds
biar säger Dalkarlen) eller Middags berget» 1757 Hill3; Esundsberget
1762 Tuneld, likaså 1804 Hag; Esunds och Leksbergen 1819 HisAnt
s. 11, Esundsberget ib. s. 33; Esund-berget 1822 Bergman Beskr. s. 34;
Esundaberget 1855 Lk; Esundberget, Esundaberget eller Middagsberget ArSo; Gesundaberget G103 GkSV. Ht: tEsundskälla, k. på
bergets topp — »ex cujus montis cacumine fons ebullit nomine
Esundskiälla» 1730 Sila; ijesund(s)bergs (vård)vette o. d., f. vårdkase
i Defekt. Av sammanhanget att döma kunde Isunda Mo likaväl avses.
1870-talsformen efter kyrkoherde A. Forsberg i Västm.-Dala landsmålsförenings samlingar, ULMA 90: 39: 3.
3 Om bngn Middagsberget, som ännu är bruklig i CVMo, se 1: 2 s. 135 not 1.
Den förklaras även hos Hillphers s. 150: »Wid Mora Kyrka tjenar detta till
middagstidens utwisande, då Solen klockan 12 står midt öfver berget».
4 Kallas numera sällan vid namn, i så fall Jesundbergskällan.
2
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Fig. 12. Gesundaberget och broleden Sollerön—Gesunda. Flygfoto Aero Materiel A.B. N 2031. Axel Eliassons Konstförlag A.B.

på berget — Jessunsbergh weta 1676 Ls, Jessundbergs wårdwetta
1685 Ls, (Jesunds Wårdbergsweta 1719 renov. Ls), Isunsbergs Weta
1719 renov. Lk; Jesundstjärne _‘c%stas-1, större tj. VSV Gesundaberget
— Jesus tjern 1855 Lk, Gosus käm (för *Gösus-2 el. Gesus-) u. å.
LkSo 44: 147: 1, Jesustj. G96; Esundsön 1730 Sil, nu okänt namn
på holme i Siljan — jfr Lerön varöver brovägen Sollerön—Gesunda
på 1880-talet har lagts.
De som höjdnamn brukliga eller skriftbelagda sammansättningarna
med -berg utgöras, såsom man finner, av två olika huvudtyper:
a) Esun(d)s- Isun(d)s- —Jesundsberg-et och b) Esund(a)- Jesund(a)berg-et. Den förra är att förstå som en epexegetisk eller nydefinierande
utbildning av den ursprungliga (i yngre forndalsk tid tvåstaviga)
Utvecklingen -unds> -us är fullt normal för dialekten — jfr t. ex. gården.
Amus årnut8- av Amunds (1: 2 s. 5 not 1) och app. avundsknut iitrWS- 'knut på
sömnadstråd' So.
2 1 så fall med assimilatorisk övg. e > ö (framför u i följande stavelse) liksom
i di. var. gönum, för vanligare genum 'genom' och kanske venj. snöra (mot
mor. sneru) 'snara' — jfr för dylika företeelser 3: 1. Ett uttal av tjärnnamnet
med ö-vokal (99.8i7iSpen) finns upptecknat av H.G. 1911 ULMA 660: 2 s. 10.
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bergbeteckningenl; den senare väsentligen som en om- eller nybildning
hänförande sig till fäbodstället och -namnet Gesunda.
Tillsammantagna visa skrift- och uttalsformerna för berg- och
fäbodnamnen tillbaka på ett fdal. *Bsunder, en maskulin avledning
med -und (urn. -undaR) av ett på ä. fdal.
(urn. ai-) börjande ord
såsom n@,mn på Gesundaberget. Maskulint genus förutsättes av genitivformen på -s (Esunds- Jesunds-), som tydligen är gammal, och
styrkes även av böjningen av det närstående men sannolikt yngre
höjdnamnet Asunden, -arma, varom närmare nedan. Att för EsundJesund-namnet räkna med en urnordisk bildning motiveras av den
omständigheten att Gesundaberget är Siljanstraktens mest framträdande höjdformation och därför — liksom Sollerön, Siljans största
ö — måste antagas höra till landskapets tidigast namngivna naturföremål.
I Esund- Jesund-namnets stam ser jag ett forndalskt ord motsvarande fvn. eisa f. 'eld, bål' no. di. eisa f. '(en ring av stenar
till) eldstad på öppen mark' sv. di. (västg.) ajsa 'glödhög' mit. ese
'ässja' shet. es 'ds', vilket enligt en allmän uppfattning2 återgår på
germ. *aidsön, avlett av ett ie. *aidhos n. = gr. aia5o 'brand' sskr.
edh,as 'ved, bränsle' osv. I Mora—Orsaområdet har som bekant g
av wi i uddljud normalt utvecklats till je (LvDG 1 s. 209)3; och det är
detta uddljud som i den nutida skriftformen återges med Ge- (Gesund-).4
1 Såsom epexeges, ehuru med mera speciell syftning, kan man också betrakta
smsn Jesundklacken OSUGnd-, vilken begagnas om den avsatsliknande högsta
delen av berget. För densamma finns en variantform med I-: Isunds klack
islands k. (So), förvrängt äv. Isas klack 4VZS, k. (Mo), vilken nog en gång kan
ha varit genuin (jfr Isunds biar enl. Hiilphers) men i sin nutida snarast arkaiserande användning åtm. delvis torde grunda sig på Schallrooths och därav
beroende lantmäterikartor — jfr Isklacken 1676, Isuns Klack 1679 Ls.
2 Se Walde-Pokorny 1 s. 5 m. litt.; äv. Falk-Torp EW s. 197, TpEO s. 87.
3 På området NeSVD har det sporadiskt, särsk. i närheten av palatal konsonant, blivit i (LvDG a. st.). Den mindre vanliga och föråldrade formen Lsundsav Gesundabergets namn (s. 141 o. ovan not 1) har väl sin i-vokal genom uddljudsförträngning, såvida den inte beror på urspåring genom hör- eller återgivningsfel för le ( nuv. utvecklingsstadium av här ifrågav. e-diftong på området
Bonäs-Älvd. enl. LvDG a. st.).
4 Jfr jämtl. sjön. Gesunden, .7esink etc. (j Esunde 1378, Iesunden 1645), enl.
B. Flemström i OUÅ 1943 s. 32 f antingen av *E(i)sund- till ett ånamn motsv.
no. Eisa 'hon som far med stark fart' eller av *Edsund-.
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Förhållandet att soll- och morauttalen förete jämviktsbetoning med
halv (vid överslag hel) kortstavighet på stamvokalismen är ett
resultat av ordlängdsbalans, närmast beroende på suffixets tyngd.
Motsvarande kommer också till synes i fallet Asund-, såvida även
detta har ursprungligt långstavig förled. Om dylika företeelser se
f. ö. komm. arb. »Dalsk betoning och ordbalans».
Med den här gjorda härledningen skulle Gesundabergets namn
således betyda 'eld-, bålberget e. d.'. Det återstår att se, i vad mån
berget kunnat göra skäl för en sådan benämning.
Så långt tillbaka man minns har »valborgsmässkase» brukat tändas
på Gesundabergets topp, och seden är känd härifrån åtminstone
sedan 1845.1 I J. Ejdestams avhandling om årseldarna i Sverige,
karta 2 (s. 217), har platsen också angivits bland belägg för »valborgsmässoeldar, tända sista april, enligt gammalt bruk 1850-1870». Men
detta bruk skulle enligt cit. arb. överhuvud vara relativt ungt i vårt
land.2 Å andra sidan finnas många exempel på att valborgsmässoeldande förlagts till höjder, vilka tidigare fått tjänstgöra som vårdkasberg. Detta är också fallet med Gesundaberget. Flera 1600- och
1700-talskartor ange berget med tecken och namn (jfr ovan) som
plats för »vårdvette» resp. som ett »vårdberg».3 Abr. Hillphers säger i
sin resedagbok från 1757, att »Edsundsberget . blef och (liksom
Gopshusberget i Mora) bekant af Wårdkase». Och måhända är vårdkasväsendet även i Dalarna gammalt nog4 att ha kunnat bilda motiv
för Gesundabergets namn. Men då detta icke innehåller ett ord med
den specifika betydelsen 'vårdkase'5 utan ett för 'bål, eld', måste man
nog såsom namngivningsgrund räkna med någon sed som inneburit
en allmännare och oftare upprepad båltändning på berget och som
1 Fr. Bremer, I Dalarna s. 23, där det heter: »Knappt hade elden från östnorsbacken blossat upp, förrän man på toppen af Middagsberget såg en flamma,
som. . . slutligen vidgade sig till en stor eld, som steg högre och lyste präktigare
An alla eldarne i nejden».
2 Jfr häremot Sigfr. Svenssons påpekanden i Rig 1944 s. 72 ff.
3 Jfr härom även P. Envall i DHB 1946 s. 42.
4 Om vårclkasväsendet i Sverige och Norden se Mod6er NamnOrdgStud s.
89 ff, S. Andersson i Fskr R. Pipping å. 36 ff, Hafström Ledung s. 70 ff. För
Dalarnas del jfr Envall a. st. (med reservation för överdrifter på grundval av
talrika namntolkningsfel).
6 Jfr inom Dalarna t. ex. Vard,skär Mo, Vitturn Ä, Väten Jä-Nås.
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tillhört en äldre tid än vårdkasväsendet. Bergets nyttjande som vårdkasplats synes nämligen utesluta varje annat slag av båleldning på
dess topp under en och samma tidsperiod. Därmed skulle det också bli
omöjligt att tänka sig ett traditionssammanhang mellan den äldsta
här praktiserade eldningsseden och de — enligt Ejdestams slutsatser
— förhållandevis unga valborgsmässoeldarna. Detta resonemang
skulle emellertid icke hålla streck, om det kunde bevisas att vårdkasarna själva av ålder fått tjäna även ett annat syfte än ofredsoch mobiliseringssignalens. Enligt Envall berättas från Älvdalen, att
vårdkasarna efter gammalt brukade brännas vid valborgsmässan och
sedan återuppbyggas. Ett minne därav skulle vara bevarat till vår
tid i det förhållandet att man av vana brukat göra valborgsmässoeld
just på de gamla vårdkasbergen, i varje fall på många av dem. Envall
tillägger: »Varför vårdkasarna tändes just vid valborgsmässan, blir en
särskild uppgift att utreda. Kanske det är en tradition från den tid,
då man just vid vårens ankomst samlade männen för att fara ut på
vikingatåg. Eller kanske det ger en antydan om att vårdkasarna i
forntiden tändes ej blott som mobiliseringssignal utan också som ett
led uti folkets stora sol- och fruktbarhetsfester. Minnet av vårdkasarnas urgamla rituella uppgift har i så fall kvarlevat längre än
deras användande som mobiliseringssignal».
Vad för slags eldningsbruk det i Gesundafallet äldst varit fråga
om, lär man icke med full säkerhet kunna bestämma. Det finns dock
skäl antaga, att det varit en folksed med magisk innebörd.i I Norden
liksom i andra delar av världen har elden spelat en viktig roll även
som magiskt skyddsmedel, bl. a. i samband med kreaturens utsläppande om våren — se utöver Ejdestams avhandling (särsk. s. 72 ff)
även Sigfr. Svenssons anmälan därav i Rig 1944.
Innan vi uttala oss om elementet -und (-und-) i bergnamnet Esund-,
skola vi undersöka i vad mån samma element förekommer i andra
ortnamn i trakten.
Några km. VNV Gesundaberget, inom So men vid gränsen mot
Mora, ligga — såsom delvis av det föregående framgått — ett par
höjder med namnet Stora och Lilla Asunden eller Asundarna, utt.
1 I samband med denna fråga bör kanske nämnas, att nedanför Gesundaberget påträffats en märklig stenhäll, som anses ha varit en hednisk offersten och
efter att en tid ha legat nere i Gesunda by blivit återförd till fyndplatsen.
10 — 537294 Bror Lindin
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ås- åstitndri, (dat. -nclun) astUnd(vr So VMo. Skrift: Stora och
Lilla Havsundsberget 1769 Db; Åsundabergen 1804 Hag; Stora
Asunda, Lilla Asunda 1866 ArSo; St. och L. Asunden G103 GkSV.
Anförda »Havsundsberget» 1769 är en av vikaboma i tvist angående
gränsen mot sollbyggeområdet uppgiven namnforml, som tydligen på
folketymologisk väg framkonstruerats just för att få en för deras
gränspretentioner förmånlig förklaring av namnet Havsgatan (varom
se DNO 1: 2 s. 11 ff); den är jämförlig med Halphers' skrivning
»Edsundsberget» för Gesundaberget (tEsundsb.) och är ingenting att
bygga på. Varken Hav-sunds- eller Havs-sunds- skulle heller ha varit
en med hänsyn till lokalförhållandena plausibel benämning.
Asund- kunde här möjligen förstås som fsv. *Äsund- (med tidig
vokalförkortning på grund av orcllängdsbalans — jfr utt. siandför Esund- ovan), i så fall till fsv. as fvn. ciss 'ås'; de båda höjderna
ha en visserligen ej utdragen men vackert rundad form. Då de
emellertid ligga varandra rätt nära och även äro sinsemellan ganska
likformiga, finner jag det ur saksynpunkt rimligare att tolka namnet
som fsv. pl. *Arsund-ar: till ars m. 'podex', vilket också i fonetiskt
avseende blir enklare2; benämningen vore då synonym med Arsklinkarna, ett höjdpar NO Yxsjön i Siljansnäs. Ur såväl betydelsesom formsynpunkt mest tilltalande vore väl emellertid att i namnet
se ett fsv. *Asund-ar: till verbet no. di. asa 'jäsa, svälla' bildat substantiv med bet. 'ansvällning, rundad höjd'.3 Med endera av de
föreslagna härledningarna kan vårt Asund- vara en homonym till da.
Asund- i nuv. Assenlose, se nedan.
En tredje österdalsk namnbildning på -und torde föreligga i namnet
på Siljans stora ö och numera Sollerö socken: Soll (Sold) — Sonen
(Solden) och Sollerö --ön (Solderö —ön), utt. sold —såldb, dat. sålde,
So SVe CVMo sadm
NVe sold »å solldn» Mo:Nu sufgd Bon Vå
såla
Ma såla Li osv.4; skr. i sold 1325 vidim,
Si
Le
t
Rä
sol
sålda -dto
1 Jfr

GPS s. 171 och 371.
Förbindelsen rs assimileras i dialekten allmänt till s-ljud; se LvDG 2 s. 80 f.
3 Jfr i formellt avseende härledningen av västg. sjön. .Asunden hos SOÄ 10
s. 269: no. di. as 'jäsning, oro etc.' + fnord. *und 'sjö, vatten'.
4 Av smsn med -ö brukas bestämda former, såll- sållerön (sönder&
Rä) sollerö'n, dels i närliggande bygder som lokalt riksspråkliga biformer och
dels i fjärmare bygder som normalformer. Obestämd form är numera bruklig
endast som sockennamn (»Sollerö socken» etc.) och är i denna användning ung.
8
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1456, på Sold 1493, wppa Sool 1497 DD; ij soll 1539 Jb; Sold 1545
46 51 m. fl., Soll 1545 47 m. fl. (övervägande), Soold 1547 56, Sol —Sool
1557 m. fl., Sooll 1591 1618 Db; Sol —Solerön 1569 Jb; Soleröön 1613,
Solderöön 1615, Sollderöö 1616 LDb; Solderön 1617 RDb osv.1
I detta önamn med dess båda huvudformer Soll-en (Sold-en) och
Sollerö-n (Solderö-n), som har minst ett dussin avläggare eller yngre
namnlikar grupperade i en vid halvkrets kring Siljan2, ser jag numera
ett fdal. *Sölund 'Solön' jämte epexegetisk utbildning *Sölundaroy.
Namnet är en svensk motsvarighet till no. Solund, som i det bäst
belagda fallet (nuv. Sulen) ursprungligen gällt en större ögrupp
utanför Sognefj ord (fno. Sölundir Sölundar, Sökundareyjar)3 men
sedermera även blivit häradsnamn. För den formella härledningen av
dalanamnet jfr förf. i DHB 1949 s. 119 ff, DNO 1: 2 s. 81 och verket
Dalarna (1951) s. 155; om sakförhållandena se mina uppsatser i DHB
1933 och 1949.4
De nu framhållna tre österdalska namnen, bergn. tEsund-en So
och Asunden -arna So Mo samt ön. Soll-en (Sold-en), synas också vara
de enda ortnamnsbildningarna på ursprungligt -und inom det ifrågavarande området. För de icke hithörande nuv. bebnn. Gävunda Ve
(urspr. sjönamn på -ande) och Isunda Mo (urspr. prepositionsnamn
*i Sunde) se 1: 2 s. 81 resp. 144 ff.
Nordisk namnbildning på -und har förut diskuterats särskilt av
Hj. Lindroth i uppsatsen »Värend och virdar» i NoB 1918 s. 41 ff,
där han sammanställt ett antal gamla ö- och bygdnamn som synas
innehålla ett så lydande — med -and och -ind avljudande — suffix,
En utförligare redogörelse för uttals- och skriftformer samt sekundärbildningar har lämnats i DHB 1933 s. 78 ff. Jag passar på att rätta en uppgift
i DHB 1949 s. 122 not 2. Där står angående älvd. gårdsn. Solder (äldre Sollend,er):
»Samma gårdsnamn finns också i Lima i formen Soller: Soller Karl Jonason
osv.». Bör vara: »... tycks förr ha funnits även i Orsa, med formen Sollar: ex.
Sollare Peder i Nederberg 1552 Jb.» Limas Soller lär, enligt brev N.Hj. 2/,» 1949,
komma av Solo? i Norge.
2 Jfr DHB 1933 s. 91 ff (med två kartor) och 1949 s. 121 (med ett par tillägg).
3 Formen &lund finns i Snorres Edda, de plurala namnformerna i bl. a.
Heimskringla och Fri61:46fs saga. Jfr NG 11 s. 42 394, NoB 6 s. 58 f.
4 Den omständigheten, att lokala meteorologiska företeelser kunna åberopas
som namngivningsgrund, utgör givetvis intet hinder för ett antagande att
soldyrkan i en forntid kan ha förekommit på Siljans Sollerö och även bidragit
(eller t. o. m. varit huvudorsak) till namngivningen.
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vilket i de berörda namnen skulle betyda '(ort) som är rik på, har
tillgång på, eller där det (som i förleden anges) finnes', möjligen även
'som påminner om det el. det'. Bland exemplen, som huvudsakligen
tillhöra de sydvästliga delarna av Skandinavien, märkas dels det
härovan omtalade norska Sulen och dels ett danskt Assenlose (ä. skr.
Asende- Asund- osv.) vars förled kan vara synonym med mor.-soll.
bergn. Asund-en. De dalska und-namnen ha däremot alls icke blivit
observerade av Lindroth, något som närmast torde bero på att gamla
skriftbelägg på -und (-end e. d.) icke varit kända för dessa fall.
Uppkomsten av det ortnamnbildande suffixet -und kan icke anses
vara säkert utredd. Enligt Lindroth skulle det emellertid återgå på
ett ieur. -uent-, ulk (vilket senare just gav germ. -und-), som fogades
till substantiv för att bilda adjektiv. Genom substantivering av denna
adjektiviska kategori skulle ortnamnen på -und ha uppstått. Vad
som är klart, är att suffixet i fråga icke haft något eget genus utan
att ett underförstått lokalbetecknande ord eller begrepp i olika fall
varit bestämmande för namnens böjning. Medan de av Lindroth
behandlade ö- och bygd-namnen äro av feminint genus, kännas från
norskt område maskulina fjord-namn jämte feminina å- eller älvnamn på -und.1 Man bör då även kunna tänka sig en del nordiska
sjö-namn bildade med samma suffix. Denna möjlighet har också
hävdats för norska fall ss Vwrmunden, Velmunden och Fwmunden
(NG 3 s. 278), medan härledning ur ett substantiv *und 'bölja, sjö'
— vilket synes föreligga i västg. Unden (HqSS 1 s. 677) — anlitats
för flertalet svenska namn på -unden -undsjön o. d. (HqSS 1 passim:
*Bärg-, *Kol-, *Käll-, Lin-, Asunden m. fl.; SOÄ, se ovan: Asunden;
osv.).2 Naturligtvis är en enhetlig förklaring av namnelementet att
föredra, och mig förefaller det rimligast att i första hand räkna med
suffix-alternativet. Att ytterligare framhålla i sammanhanget är en
grupp nordsvenska sjönamn: tHormund (Horrmun 1640-t. Ls) nu
Hormundsjön i nordv. Dalarna (väl av *Harmund- med u-omljud3,
i Om fjord- och älvnamnen se 0. Rygh i Fskr Unger s. 30 ff och Rygh NE
a. 381 f och passim.
2 Jfr även Pipping FinlOrtn s. 24 ff: sjön. Herunti (Herundinjärvi 1466), som
där antages vara en motsvarighet till fno. fjordn. Higrund.
3 För några övredalska fall av yngre u-omljud se ovan art. *Fäbodnamnet
Grunuberg ..».
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jfr sv. sockenn. f. d. fjordn. Harmånger samt no. fjordn. Harmr1 ),
Gesunclen, Gesundsjön (se ovan) och Ismundsjön i Jämtland (det
senare väl av ett ånamn Isma el. Y sma = det i Hälsingelagen som
gränsmärke mot Jämtland nämnda, ovan s. 47 anförda Ysnix2). Vad
angår sockennamnen Ragunda Jämtl. och Njurunda Medelp., synes
åtminstone i det senare hellre kunna föreligga ett bergnamn än ett
sjönamn på -und.3
Förhållandet att de härovan påvisade dalska bergnamnen på -und,
tEsun,d-en och Asunden -arna, ha maskulint genus mot feminint hos
önamnet Soll-en (Sold-en) blir på grund av nyss angivna omständigheter förståeligt. Visserligen är det neutrala ordet berg med sin allmännare betydelse den i ortnamn vanligaste höjdbeteckningen; men
då det gäller enskilda bergpartier, träda gärna andra, maskulina,
appellativer i dettas ställe: klack, klint (klitt klikt), knalle, knatt knätt,
knax, knös, gnup, flen, snödel (snäll), varde m. f1.4 Beträffande Gesundaberget må erinras om den för själva höjdpartiet brukliga smsn
Jesundklacken; och om Asundarna kan sägas, att de mycket väl läte
sig betecknas som »knallar».5 Av intresse i sammanhanget kan även
vara att framhålla, att den benämning prondar kloRtt som i en norsk
gränshandling från omkr. 1300 anges såsom gränsmärke mot Sverige
och som bör ha avsett nu s. k. Laxsjöknoppen Gn82 (NO Trundhatten)°, synes innehålla genitiv på -ar av en stark maskulin bildning
*pråndr 'Trond-en' vilken kan ha använts liktydigt med *pröncla
klettr 'Trönderberget' enligt B. Hesselmans tolkning av Trond-namnen
i denna trakt NTU 7 s. 145 194.
Med nu givna förklaringar av de österdalska bergnamnen på
Gesund- (Esund-) och Asund- samt önamnet Soll-erön etc, har jag
velat lämna ett bidrag till kännedomen om nordisk namnbildning på
-und, kompletterande Lindroths framställning.
1 Om

Harm- i ortnamn se J. Sahlgren i Saxons bok på 75-årsdagen s. 23.
Jfr nu Ahnlund JämtlHärjHist 1 s. 150 f. Om ånamnstammen Ism- nonse Rygh NE s. 303.
3 Jfr nu härom B. Flemström i »Härnösands stift ..» s. 107 f och 116 f.
4 För användningen inom övD av några av dessa ord se förf. i NoB 1949
s. 43 samt DNO 1: 2 s. 48 f, m. litt.
5 Jfr inom Sollerö sn: Greknallen, Jeslo(rå)ns- och Fuxandersknallarna.
6 Närmare härom i komrn. art. »Landledaråsen . .».
2

Ordet os us 'åmynning etc.' i dalska, särsk. övredalska
ortnamn.
Med hänsyn till denna artikels art och större allmänintresse (några
särtryck skola även tagas av den) har förf. här frångått den mer extrema
förkortning av socken- och bygdnamn m. m., som annars ordinärt eller
övervägande tillämpas i DNO-delarna. Detta gäller dock ej beträffande
angivningen av namnkällor o. d.
Förekomst och betydelser av ordet os u81 som ortnamnselement ha
för Dalarnas vidkommande hittills blivit endast ofullständigt kända.
Å andra sidan har i ett 1952 utkommet arbete2 gjorts försök att
som os- us- (åse- *yse-) namn förklara en hel del sammansättningar,
vilka enligt ett mera kritiskt bedömande icke kunna befinnas innehålla något av dessa ord.3 Det har därför synts mig påkallat att här
lämna en redogörelse för de klart eller sannolikt hithörande benämningar, som träffas inom landskapet och särskilt i dess övre delar.
Inledningsvis må emellertid förutskickas några notiser om os u8'
formbildning på området.
Det gamla nordiska ordet för 'åmynning e. d.' fvn. 688 m., f sv. os
n. uppträder i Dalarnas ortnamn oftare i formen us än i form motsvarande den fornsvenska (med o-vokal). Den förra, som tillhör
Österdalarna och för Ovansiljans del redan är väl betygad genom
gamla kända by- och sockennamn (Gopshus, Hemus, Våmhus), visar
på området n. v. Mora—Älvdalen diftongering av u till oy au etc. i
överensstämmelse med dialektens normala behandling av forndalskt
27.4 Att ordformen u8 måste vara gammal i området, får alltså anses
uppenbart och ofrånkomligt; och vill man fasthålla vid den mer allmänt företrädda uppfattningen, att os är den ursprungligare av ord1 Om

formen us se nedan.
LMFA ser. A: 9 (P. Envall) s. 75 ff.
3 Något *we kan överhuvud icke anses påvisat.
4 Några älvdalsfall äro angivna hos Levander DG 1 s. 154; jfr f. ö. noter
nedan.
2
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varianterna', tarvas för Ovansiljans tis en specialförklaring. — Emellertid har os us som namnled också drabbats av andra, talspråkliga
eller skriftliga förändringar (synkopering, felsubtraktion, etymologiserande ombildning osv.), som göra att det ej alltid framträder i
genomskinlig form. Närmare om dessa förhållanden i den såsom en
senare avdelning upptagna översikten.
Den nu följande sammanställningen av namnmaterialet är i huvudsak ordnad efter dialektgeografiska hänsyn, motsvarande den vedertagna indelningen av landskapet i dialekt- och bygdeområden.2 Inom
huvudavdelningarna skiljes, där så kan komma i fråga, på: (A.)
Namn med os us i efterledsställning. (B.) Namn med os us i förledsställning. (C.) Namn innehållande ett med os us sammansatt appellativ. (D.) Namn bestående av ett enkelt appellativ.

ÖSTE RDALARNA.
Ovansilj an.
A. Namn med os us i efterledsställning:
Björnar« bkorjaretu,s3, Älvdalens sn, utloppet i sjön Ransi (G107)
av den från Björnsjön kommande Björnån. Kallas elliptiskt Rusen
rdestt, best. m.3, med r felaktigt överfört från ellipsbasens förled
Björnar- bko)2,61--, som är gammal genitiv av ånamnet, väl urspr.
på -år.
tDysus, Mora sn, utloppet i österdalälven av den från Uppdjusarna (St. och L. Uppdjusen G102) inom Älvdalen kommande och
genom Oxbergssjön inom Mora utrinnande Dysån el. Dysan. Namnet
förutsättes av f. 1. i två andra ortnamn: Dysusgrav
markskärning vid Dysåmyrmingen NV Oxbergs kap. (G103)4;
Dysuskätte -n, s. u., åker- och slogmark på älvbrinken S Dysusgrav
— skr. Dyshuskitt -kittan fl. g. c:a 1846 RbOx. För ånamnet
1 NrASG § 112, Kock SvLjudh 2 s. 169, osv. — För ordets härledning jfr
HqE0: os 1., med litt.
2 Se t. ex. LvDG 1 s. 19 ff, Lindan DNO 1: 1 s. XXII.
8 Uttalsformen efter notis i ULMA:s dalmålsordbok under -us m. Jfr f. ö.
LvDG 1 s. 154: In önnerau8 och Raustl.
4 Uppt. B.L. 1936 SOA.
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Dysanl, som ser ut att vara en iön-bildning på stammen i sjönn.
*Djusi (*Diossio)2 och Upp-Djusen, får hänvisas till 2: 2 C.
Gopshus gbJs6is -tios o. d.3, Mora sn, by vid utloppet i österdalälven av den från Gopal- el. Gopaldsjöarna (V. och Ö. Gopalsjön
G102) kommande Gopal- el. Gopaldån el. Gopaldan — skr. GopBhuB
1539 41, GopBhaus 1542 Jb, Gaffzhuus 1551, GåpBhuus 1552, Gofshuus
1597 Db, gobzhuuB 1621 Rulla i KA, Gåpshusbyn 1676 Ls osv. Om
förhållandet mellan bynamnets förledsform Gops- (Gofs-) och ånamnets f. 1. Gopal(d)- se närmare 2: 2 C, och betr. namnstammens härledning jfr min framställning i SvLm 1950 s. 217.
tGranus, Orsa sn, utloppet i sjön Skattungen av den från Grunubergstrakten (Grunuberg fäb. G103) kommande Granån el. Granan.
Namnet förutsättes av ägon. Granusänge grOnus- grepntus-, odling
kring Granåns nedre de1.4 Härom och om ånamnets formförhållanden
jfr ovan s. 109 ff.
tGryvelus, Älvdalens sn, Gryvelåns el. Gryvlans utlopp i österdalälven (G107). Namnet förutsättes av Gryvelustjärne grbgva,Zpgvak4u,s-2, tj. på Gryvelnäset, nära åmynningen = Gryvelus6. G107.
Gryvel- återgår här sannolikt på den enkla ånamnsformen Gryvlan
grbmtef
.
-tf, vilken bäst förstås som en iön-bildning fdal. *Gryvla till
no. di. gruvl n. 'grovt grus' motsvarande no. Grovla fno. *Gryfla.6
Hemus 3MititS i/MS o. d.7, Mora sn, by nära utloppet i österdalälven av den från Hemulsjön kommande Hemulån mua- — skr.
hemula 1539, hemulB 1541 43, Hemols 1550 Jb, Hemuls 1547 50 53,
Himmus 1548, Hemultz Hemåls 1551 Db, Himuls 1571 Jb, Hemols
1591, Hemus - -hus 1593, Hymus 1613 Db, (Emaus ändrat till)
1 Formen Dysan finns belagd från 1698 DbÄ och 1773 LfMo.
2 Detta namn bör ha gällt för nuv. Väster-, Mellan- och Skepphussjön
(G102), kanske även — och äldst — för den i nyare tid s. k. Oxbergssjön.
3 Jfr uppt. B.L. 1935-39 SOA och H. G. 1911 ULMA (660: 2 s. 60).
4 Jfr uppt. B.L. 1935 och B.G. 1950 SOA, hos den senare med uppslagsformen Granås-.
5 Uttalsformerna enligt uppt. L.L. 1917 ULMA och H.L. 1935-36 SOA.
Jfr äv. LvDG 1 s. 154: Gry'vektus-tenn.
6 Antagandet hos Rygh NE s. 81, att fno. *G-u/la *Gryfla skulle komma
av gruvla gryvla 'at rode, grave', ter sig mindre troligt. — För substantivet
no. di. gruvl se TpEO s. 187.
7 Jfr uppt. B.L. 1933 SOA. Enligt H.G. 1911 och L.L. 1924 ULMA: 992VaS
resp. /mus.
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Fig. 13. Littrans utlopp i Vanån vid byn Stutt, Venjan, med ängsmarken
Littrå,sslättan, (t. v.). Efter foto G. Lundqvist, förut repr. i Svensk Litteraturs
*Dalarna, ett vida berömt landskap*.

Hemhus 1693 Lk osv. Utgångsform för namnet torde ha varit *1-1årnulel. *Himu/i2s. Men såsom av skriftformerna framgår, har efterledsvokalen redan före 1539 synkoperats och förledens / fallit framför si;
och det kvarstående u i bynamnet är alltså ej efterledens utan det
hos ånamnssuffixet -u/-. Om ånamnets form- och betydelseförhållanden se 2: 2 C.
tLitterus -et el. -os-et, Venjans sn, utloppet i Vanån av den från
Älvdalsområdet kommande ån Littran (Lyttran G102) — skr. Eng
ofwan litterhuset 1675 Db, Litterås 1852-53 RbSt. Jfr därtill:
Litterus- el. Litteråsslättan
, ängsmark ovanför Littrans mynning,
på åns östsida2 — Litteråsslätten 1853-55 SSkbSt; tLitterus- el.
Littera' stjägen, äga därsammastädes — skr. A lass enge literhuuskiägen
1641, Literååskegen 1643 Db. Om ånamnet Littran närmare se 2: 2 B.
1 Om
2

bortfall av ii förbindelsen /s i OvSi-mål se LvDG 2 s. 55.
Uppt. B.L. 1934 SOA, med uppslagsformen Litrå,s-.
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kns o. d.1, Älvdalens sn, slåtterområde vid utLånus
loppet i Rotnen av den från Lillhärdal kommande ån Lånan (Lånån
G107) — skr. Lånåhahus 1645 Kr XX: 42, Lånus G107. Namnet ingår
i: Lånusslätta -n gnatig-, strandparti med slåtteränge vid Rotnen
strax SO Lånus; Lånustjärne Znays-, tj. strax ö Rotnen SO Lånus
öäddtj. G107. Utgångsform för åmynnesnamnet torde ha varit
*Lono s. Då ån i fråga omgives av slåttermyrar och dess stränder
f. ö. i stor utsträckning äro gräsiga2, har man nämligen goda skäl att
antaga namnet Lånan ZOne, Qn613 etc. vara ett fdal. *Lana 'den
gräsbevuxna'; jfr förf. i verket Dalarna (1951) s. 161.
*Läderus el. -os, Venjans sn, utloppet i Vanån av den från Lädersjön
vid Malungsgränsen (Lödersjön G95) kommande ån Lädran (Lödran
G95, Löderån GkNO). Namnet förutsättes av tre till åmynningen
lokaliserade ortnamn på Lädrogs- Qdrogs-3: Lädrogsmyren (Lädroks- —
Lödroks- Lädrogsmyra(n) Löderåhsmyren 1852 RbGä), Lädrogsnäs (Ledrogs- Löderogsnäs 1852 RbGäFi, Lödrogsnäs fäb. G95),
Lädrogstjärne (Lödrogstj. Gk95N0). Man får räkna med att det nutida
uttalet -ogs- i dessa namn beror på ombildning av äldre -us- eller
-08-.4 Närmare härom och om ånamnet Lädran se 2: 2 C.
Orsa ösa (0) — ö o. d. (Mo) b,swr (So) etc., dat. -ufm6 ,sockennamn,
eg. namn på bygden (gamla kyrkbyn, nuv. municipalsamhället) vid
utloppet i Orsasjön av den från gränstrakten Orsa : Lillhärdal : Los
genom Ore rinnande Orån (kartornas »Oreälven») el. Oran — skr.
ecclesie orosum 1325 SD 3 s. 689, i orissa sokn 1325 vidim. 1456 DD
1 s. 13, i oresom 1427 DD 3 s. 193, i oresa sokn . . aff orissom . . aff
orissa . . aff oresa 1442 Df 6, oressa orissa 1456 DD 1 s. 107, orissa
1527 DD 2 s. 114 osv. Namnet, som med hänsyn till orsauttalet av
ån. Oran (ra BoöOM s. 103) måste anses avspegla grannbygdernas
1 Enl. uppt. H.L. 1935 SOA. Jfr äv. ULMA 339: 3 (L.L. 1917) samt DO
under -us m.
2 1 skrivn. Lånåhahus står väl -hahus för dial. -aus, medan det föregående
-å- utgör ett förklarande tillägg ('fluvius') i avvikelse från dialektformen.
Enl. uppt. B.L. 1939 SOA.
4 Ev. under anslutning till ordet öga, dial. oga, i en bemärkelse motsvarande
den hos hä.rj. ortn. Älvögat »det ställe, där den lilla från gränsen mot Dalarna
kommande Slya utfaller i Härjån» Modin HOB s. 133.
3 Jfr uppgifter i ULMA:s dalmålsordbok och i SOA:s samlingar.
6 Original, som ej varit känt för Kröningssvärd — jfr DD 1 s. 97 f.
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uttalsf orm, har av A. Noreeni- härletts ur ett *Omse med efterled =
den med os synonyma ja-bildningen öse n. som kännes från norska2
och även synes ingå i västg. ortn. Lödöse. Enligt min mening bör
Orsa dock snarare förstås antingen som ett urspr. *Quras -ös med
sekundär anslutning till plural typ (på -ir -ar, -a, -um fem.) eller
också som återgående på genitiv av ett till å,mynnesnamnet bildat
inbyggarnamn fdal. *guriisar -ösar (an-typ) eller *Qurfisar -åsar
(ia-typ).3 ,Förleden resp. stammen i ånamnet Orån Öran är sv. di.
ör 'grus, sand' = fvn. aurr no. aur m.
Rymus (Rymm-) rkmcios, Älvdalens sn, slåtteränge vid utloppet
i Rotnen av den från Vårahusmarken kommande Rymån (G107) el.
Rymman.4 Om ånamnet närmare se 2: 2 B.
Sigus siglås (Övre och Nedre), Venjans sn, ängsmarker vid Sigustj.6
— skr. Sigus 1852 RbFi. Namnet ingår som förled i följande naturoch ägonamn: Sigusdraget sigus-, kort vattenförbindelse mellan
Sigustj. och Vanån; tSigusholme, landtunga mellan Vanån och Sigusdraget — skr. Sigusholm 1852 RbGä; tSigustjägen — skr. Siggustegen utom Landbobyn 1776 Lf; Sigustjärne, tjärn = Sigustj. G95
GkNO; Sigusänget, slåtteränge kring och nedom Sigustj. (jfr ovan
Sigus) — skr. Sigosänge Sigusänget 1852 RbGäFi. Namnet Sigus
har synbarligen äldst avsett det drag mellan Sigustjärn och Vanån,
som nu ibland kallas Sigusdraget. Dess förled är verbet sv. di. siga
sega, venj. sigå 'rinna sakta, sippra' eller det därav bildade sv. di.
sig seg n. 'sakta rinnande vatten, källdrag e. d.', varom se Rietz'
ordbok s. 363.6 Om Sigusdraget upplyses, att detta är tämligen grunt
(vid lågvatten knappast farbart med båt) och icke strömt — det
ändrar lätt riktning, så att det vid lågvatten går nedåt men vid flod
uppåt tjärnen.
1 VSpr

3 s. 96. Jfr äv. BoöOM s. 69 och Hesselman Huvudlinjer s. 162.
Aasen s. 961: ess n. 1. 'en flodmunding' Namd.
3 Jfr min framställning i DNO 1:1 s. 26 och 150. Betr. försvagningen till i,
e av efterledens stamvokal se nedan.
4 Jfr uppt. L.L. 1917 ULMA (äv. DO under -us m.) och H. L. 1935 SOA.
Uppt. B.L. 1930-39 SOA.
6 Verbet torde ingå i ängesnamnet Siglindorna (Siglindor c:a 1840 RbBe) på
Sollerön. Också substantivet är väl belagt i dalmål. Ett avljudande *seg n.
(med e av Esi) synes föreligga i ortn. &get sie, som gäller en ängsmark vid
Vika i Mora sn, skr. Se(i)je Se(i)j 1845-47 RbViSeVinUtm.
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Fig. 14. Trakten kring Lädrans (Löderåns) utlopp i Vanån inom Venjans
socken med Lädrogatjärne och Leidroganaa fäb. (Lödrogs-) samt Sigustjärne.
Avsnitt av Gk95NO Malung.

Tennus »Tennhus» tkncius, Älvdalens sn, trakten kring utloppet
i Vanån nedom Tennäng (G102) av den från Finnmarkshållet kommande Tennån (G107-102) el. Tennan.' Namnet kvarlever huvudsakligen som förled i andrahandsbenämningar, bl. a.: Tennusberg
tknaus-, höjd vid S. Tennustj.; Tennusbäcken„ bäck SO Mångsbodarna
= N. Tennhusbäcken Gk102S0 (Svartb. G102); Tennusheden och
Tennusmyr, terränger i trakten av Tennustj:na; Tennustjärne =N.
Tennustj. G102, N. Temhustj. GkSO. Vad beträffar ånamnsstammen
Tenn- tkn-, överensstämmer den till uttalet med stammen i ordet
dal. tjärne (älvd. tana) m. 'tjärn', men dess syftning måste sägas
oklar. De myr- och slåttermarker vari ån har sin upprinnelse, Tennflyt
(Tennfliot Gk107SV) och Tennmor (Tennmoren G102), kännetecknas
icke av någon påfallande tjärnrikedom eller några större tjärnar, och
de två s. k. Tennustjärnarna (N. och S. Tennustj. G102) äro tämligen
obetydliga.
Jfr uppt. L.L. 1917 ULMA och H.L. 1934-37 SOA. Hos LvDG 1 s. 155
upptages Tignn-aua 'Tennåns mynning'. Enligt H.L. SOA är Tennhua namn
på en f. d. gård vid N. Tennhustj.
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Våmhus liemus ?Mus o. d.1, sockennamn, eg. namn på bygden
(f. d. kapell — jfr nuv. Storbyn) vid utloppet i Orsasjön av den från
Våmsjön (G108) kommande Våmån el. Våman — skr. womes 1484
DD 2 s. 19, wometl 1539 Jb, Womes 1548 53, vomes 1557, Wåme.6
1591, våm- uomås 1593, womus 1608, (womus ändrat till) womes
1641, wåmetz 1643 51, Womus 1639 o. fl., Womhuus 1672 Db,
Wåhmås by 1679 Ls, Wamhuus Sextungh 1685 Jb, Wåmhuus 1722
Roi, Wåmusby 1696: 1719 Ls, osv. Rörande vokalförhållandena
-es -us -ås se närmare nedan. För härledningen av Våm- se förf.
ULMA 16544: »Våmåns namnsystem med sockennamnet Våmhus».2
B. Namn med os us i förledsställning:
Usänget iitsc'entce, Sollerö sn, änge med större källdrag (Usängeskällan) i sluttningen vid Myckelbyn och Lill-Rothagen på Solleröns
— skr. Husänget fl. g. c:a 1840 RbBe.4 Att änget har namn av det
påfallande källdraget, förefaller mer än sannolikt. Revboksformen
med H-, Hus-, är här utan betydelse för namnets härledning, då
dialekten har gammalt h-bortfal1.5 Om vokalförhållandet se nedan.
Mera ovisst är, om os us eller hus innehålles i två andra Ovansiljansnamn, vilka med hänsyn till lokaliteternas läge här även böra anföras:
Husvik höks-, Venjans sn, vik av Venjanssjön väster om Vanåns
nuvarande utlopp och därifrån skild av ett mindre näse — skr.
Hvsvik 1764 Lk, Husviken FsMD a. st.; Husåkern kas-, Våmhus sn,
åker på östsidan om Våmåns mynning. Vad venjansnamnet angår,
vore det väl icke orimligt att antaga uttalet h,åjs- bero på h-tillsats
genom sekundär anslutning till hus7 , detta särskilt med hänsyn till
1 Jfr uppgifter i ULMA:s dalmålsordbok och i SOA:s samlingar. Hos LvDG
1 s. 155 tecknas: WitMU8.
2 Ett på beställning 1943 skrivet utkast, som legat till grund för Levanders
framställning i »Våmhusfjärdingen» s. 10.
3 Jfr uppt. B.L. 1934-53 SOA.
4 Jfr även ÄgSo, med missvisande lägesangivelse. Det egentliga Usänget
ligger NO M i namnet »Myckelbyn» å samma karta, men förmodligen har med
Usänget förr menats ett större sammanhängande område mellan Myckelbyn
och »Lillskog».
6 LvDG 2 s. 31.
Ån tros förr ha utmynnat i Husvik. Jfr FsMD 2: 5 s. 36.
7 1 motsats till de övriga OvSi-socknarna (utom Ore) synes Venjan icke i
historisk tid ha haft h-bortfall. Jfr härom förf. i SvLm 1950 s. 224.
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att o,9 us 'åmynning' i Ovansiljan tydligen längesedan upphört att
användas som levande ord; men å andra sidan kan namnleden ju lika
väl tänkas ha avsett någon hus-byggnad (båthus e. d.) som på sin
tid stått vid viken. Beträffande Husåkern i Våmhus föreligga uppgifter
om att rester av källarmurar e. d. funnits på platsen, varför man tror
att denna tidigare varit bebyggd.'
C. Namn innehållande ett med

08 U8

sammansatt appellativ:

Vassusäng(e) -änget wåstastevg -rknclicer, Mora sn, källrik slogmark
vid s. k. Ökarinoret ovan- och nedanför nya landsvägsbron mot NO
— skr. NaBhuus engh 16393, ett Engie VBuBängie 1671 Db3, Wershus- Wärdshusäng 1846 Rbös m. fl., Wassusänget 1848 SSkbön. Beträffande skriftformerna märkes att Nal3huus- 1639 har N- för V- (troligen genom läsfel) och V/30- 1671 uteglömt a mellan V och 2, medan
Wershus- Wärdshus- 1846 beror på skrivaretymologisk förvanskning4
och Wassus- 1848 troget återger den dialektala uttalsformen.
I den tidigt fördunklade förleden av namnet Vassusänge -t ser jag
ett ursprungligt *Vats27.9-, dvs, en appellativ sammansättning fdal.
*vat(n)siZs 'ställe där vatten sipprar fram ur marken' (med genitiv
av vatten i dividuell bemärkelse), formellt motsvarande fvn. vazöss
no. di. vatsos m. 'sted hvor en elv lober ud af en indso' (med genitiv
av vatn, i individuell bemärkelse5). Dalmålet saknar nu visserligen
nästan helt sammansättningar på vatts-6 , medan vattu- (vatu-) och
vatt- äro de i dialekten vanliga kompositionsformerna av vatten; men
åtskilliga ord på vatts- (vass- vast-) resp. watz- förekomma i svenska
1 Uppt. B.L. 1934-39 SOA. Jfr även FsMD 1: 4 s. 164: »Därnere lär ha funnits
gamla murräster, kanske minnen av första Wåmosbyn vid utloppet».
2 Uppt. B.L. 1933-39 SOA. — Källdrag i strandvallen vid »noret» omtalas
av Arwidsson MjärdfSveal s. 40.
3 1 båda fallen är en person från östnor, önas grannby, målspart.
4 För en person från Dalabergslagen, där .22 kan gälla för ärs (jfr Envall
DBM s. 173: veq —,vas 'värs' ), har sådan etymologisering legat nära till hands.
5 Jfr Aasen: vatn n., bet. 2: 'et vand, en indso, stor vandsamling inde i landet'.
6 Det enda i ULMA:s dalmålsordbok föreliggande exemplet är transtr.
vatahammarslie (vass-) 'lie smidd med vattuhammare, brukslie'. Möjligen kan
dessutom en bildning på *Vats- föreligga i sjönamnet Vassgalen (Wassgarde
1550) på gränsen Järna-Äppelbo; närmare om fallet se DNO 1: 2 s. 58. — I
somliga landsdelar är typen förhärskande; jfr materialet hos Rietz s. 799 f,
där bl. a. Hälsingland är representerat.
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dialekter samt i fornsvenska: sv. di. vattsarv 'Stellaria media'1,
vassbol 'ställe där man kan hämta vatten och vattna kreatur', vassfall
'vattenfall', vassgröt 'vattgröt', vattsgård 'gärdesgård ut i vattnet'2
m. fl.; fsv. watzctdhra 'vatten- el. källåder', vatzdropi 'vattendroppe',
watzkälda (-källa), watzras 'vattendrag' m. f1.3 Några av dessa ha
västnordiska motsvarigheter, ex.: no. di. vatsarv(e), fvn. vazböl no.
vatsfall, fvn. vazrås no. vatsms osv. Och man får i dylika fall räkna
med gamla samnordiska arvord. Detta kan då också gälla fdal.
*vat(n,)sfts :fvn. vazöss. Till detta sistnämnda ord finns en nydalsk
synonym på vattu- (vato-) i det från Ore belagda vattuos w4to6s n.
'ställe i marken, som ständigt håller sig fuktigt' .4 — Vad slutligen
beträffar konsonantassimilationen ts > ss samt akcentuerings- och
kvantitetsförhållandena i ortnamnet Vassusänge -t, stämma dessa
väl in på ett fdal. *Vatsus- enligt för dialekten kända utvecklingsregler.6
Nedansilj an.
Namn med os us i efterledsställning:
Djuset ssd o. d.6, Leksands sn: Djura kap., (badställe vid)
utloppet i österdalälven nedom byn Fors av den från Djursjön och
Gyllingen kommande Djurån (Djuraå,'n G96). Namnet är alltså ett
äldre *Djurftset el. -öset, med synkopering av samma slag som i t. ex.
gagn. ~ä 'nålhus' leks. ölspa 'ölsupa' järn. båttsä 'båthus(et)'7 —
»penultimareduktion i trestavingar på vokal».8 Om Djur- jir- i namnkomplexet, säkerligen fdal. *Diurs, se förf. i DHB 1933 s. 4 f och
GND 1934-36s. 166 ff.
1 Lyttkens

SyVäxtn s. 1074 f.
2 För vattsgård jfr DNO 1: 2 s. 58.
Söderwall 2 s. 938, med uppslagsformer på vatns- och delvis även skrivningar
på vatnz- o. d.
4 ULMA: DO.
5 Jfr LvDG 2 s. 95 (fdal. ts) resp. 1 s. 84 (sekundär kortstavighet hos förleder, som genom konsonantförenkling e. d. kommit att likna kortstaviga ord).
Jfr uppt. B.L. 1934 och E.M.C. 1936 SOA med uppslagsformerna diset
resp. Ljuset.
7 Jfr LvDG 1 s. 221.
8 Hesselman Huvudlinjer s. 161 ff (med talrika ortnamnsexempel).
9 Även Gyllingen (Gyllings- 1663 Jb) jill- 'lilla Djursjön' förutsätter *Diur(*Diurling-), analogiskt, för väntat *Dyr- (*Dyrl- skulle ha gett *Dyll- *dill-!).
3
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Djurås Oms, Gagnefs sn, by mittför Västerdalälvens eller Ljuråns
(Ljurans) inflöde i österdalälven — skr. liurus 6 g. — liuros 1 g.

1537 DD 2 s. 233, liuråB 1542 Jb, lyurus Lyuris 2 g. 1544 Db,
LyuråB 1545, Liuros 1552 63, Liurås 1570, Liwrås 1576, Lywrås
1578, Liuros 1588 Jb, liurs ljus 1595-97, Liurås 1606 o. fl. Db,
LiwreåB 1620, LiwråB 1631, Liuråhs 1722 59, Ljurås 1787, Diurås
1788 Jb, osv. Namnet är alltså ett fdal. *Liurfis el. *Liurös. Dess
utveckling synes ha gått fram efter två linjer: dels en — väl mera
folklig — med försvagning av efterledsvokalen till i (Lyuris 1544)
och senare synkopering (liurs lius 1595-97), dels en — väl mera lärd
— med redan på 1500-talet begynnande och efterhand segrande utbyte
av samma vokal mot å (liurå13 1542, Ljurås 1787, Djurås 1788 fl).
Det skriftliga ersättandet av Li- Lj- med Di- Dj- har, trots enstaka
tidigare ansatser inom namnkomplexet (ex. Diura 1570 Jb för byn.
Ljur Djur% ej slagit igenom förrän omkr. 1790. Närmare härom
och om betydelseförhållandena se förf. i NoB 1932 s. 166 if samt i
DHB 1932-1933.
VÄSTERDALARNA.
A. Namn med os i efterledsställning:
Brindoset brind(jsce — -e, Äppelbo sn, del av byn Ärtberget SO sjön
Ärten på Äppelbo finnmark2 — skr. Brindoset ArÄpp s. 6, Brindoset
G88. Jfr därtill: tBrindosbäck, vid Brindoset upprinnande bäck som
NO Ärtberget (SV Brindåsen och c:a 3 km. VNV Brindsjön G88-89)
utfaller i den från Ärten och Yngtjärnarna kommande Brindälven
(Brindelfven ArÄpp s. 15, Svartälven G88) — skr. Brinossbäck 1731
Ls L 133: 30; tBrindosröset (ArÄpp s. 5), gränsmärke mot Järna
mellan »Bögelfven» och »södra Brindåsen» — kanske fel för Brindås-?
Det förefaller, som om namnet Brindoset ursprungligen skulle ha
avsett den lilla, strax NV bydelen med samma namn belägna tjärn
vari Brindosbäcken har sin källa. Komplexets förled Brind- torde
vara ordet sv. di. och dal. brinde m. 'älg'; och då den stora Brindåsen
utan tvivel varit primär bärare av attributet3, kan Brindosbäcken
detta fall kanske genom förväxling med Leksands Djura?
Uppt. N.F1j. 1932 SOA.
3 Att Brind- här (med P. Envall i LMFA A: 9 s. 36) urspr. skulle ha gällt
den SO Brindåsen belägna, relativt obetydliga Brindsjön med syftning på ett
däri utskjutande östligt näs, måste anses föga sannolikt.
1I
2
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Fig. 15. Trakten kring Brindåsen vid gränsen Järna: Äppelbo med Brindoset
(del av Ärtbergets by) samt Brindsjön (i högra kartsnittet) och Brinckilven
(kartans Svartälven) jämte källarmar från sjön Ärten (Ärtälven) och Yng- el.
ögntjärnarna (Ögnan-åh 1731 Ls L 133:30). Avsnitt av G88 Ekshärad.

tänkas äldst ha hetat *Brindbäck-en.1 Brindoset blir i så fall liktydigt
med 'Brind(bäck)-oset'.
Norsoset nO,s(kce, Äppelbo sn, det ställe där s. k. Noret (förbindelsen
Busjön--3-Västerdalälven å G95) rinner ut ur Busjön.2
Vallerås Vallros vålrds våldros, Malungs sn, by vid utloppet i
Västerdalälven av den nu s. k. Vallerås- el. Vallrosvallen (Walleråswalla 1663 Jb, Valleråsvallan ArMa s. 17, Valleråsb. G95) — skr.
valleråB 1541 Jb, WallråB Walleråås 1546 50 o. fl. Db, Wallerås
ArMa, Vallerås G95. Namnets utgångsform bör ha varit *Vatlarös.3
1 Jfr förhållandet, att en mittför det stora Leksberget i Mora sn i Ryssån
utmynnande bäck bär namnet Leksbäck-en — DNO 1:2 s. 109.
2 ULMA:s dalmålsordbok.
3 Jfr förf. i NoB 1932 s. 173. Något missvisande är Levanders uppgift i
DG 1 s. 220: »Mal. Vallros 'bynamn' ( < Vadar-os)».
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Dess förled är gen. *Vatlar- av den ursprungligen enkla appellativiska
benämningen fdal. *VQtl-in el. *Vatl-in 'Vasseln' för Valleråsvallen
(jfr skr. Walle åå 1640 och Walla 1764 Ls ävensom skr. Wallarby
1764 Ls för Vallerås). För variantuttalet valldros med d-inskott
mellan // och r1 jfr dels Valdroån (epexegetiskt utbildat namn på
vattendraget från Vallsjöarna 'Vassel-' = V. och Ö. Vallsjön G95 till
Nist-Hällingen) i Malung och dels även det här nedan redovisade
bynamnet Vörderås i Transtrand. Om vattendragsbeteckningen va.ssel
(mal. vall transtr. vs// osv.) f. 'större bäck, mindre å' närmare i ett
kommande arbete.2
?Vörderås viylards, Transtrands sn, by vid utloppet i Västerdalälven av den nu s. k. östvallan — skr. Wilrå&B (med i för ö?) 1548
Db, Wörder- Wöderå,s ( Wallerås) 1663 Jb, Wölderås 1855
Axelson Vesterd. s. 29. Detta namn kunde återgå på *VQtlarös, en
motsvarighet till Malungs *Vatlarös (nuv. Vallros Vallerås — se
ovan) med analogiskt u-omljud på förledens stamvokal. För sådan
härledning talar betr. f. 1. bynamnformen Wölderås 1855 och även
det faktum att östvallan på J. Arfwedssons karta c:a 1640 Ls kallas
Wolderåå (jfr ovan anförda mal. Valdroån). Den dialektala utvecklingen av ponerat *VQtlar- kan tänkas ha gått över. . *völlr- > *völldr>
(fonet. *vildr-> *våNZ.r-3 och, med utbyte av d. mot 4,
*vördr-.
B. Namn med os us i förledsställning:
Osflotten ösfUta, Järna sn, en numera torrlagd större myr4 NV
Skålö by — skr. Osflotten på bykarta fr. omkr. 1850; Ostjärn(en)
i2sfOrn, nu uttorkad och igenvuxen tjärn i Osflottens södra del vid
s. k. Oset eller det ställe där en mindre bäck från två småtjärnar
Näsberget sammanfaller med stordiket från Lomtj. (Gk96SV) — se
här fig. 16. Den appellativiska benämningen Oset, som får antagas
ingå som förled i 08/lotten och Ostjärn, synes alltså kunna ha avsett
Om inskott av d i ljudförbindelsen lir i dialektområdet se LvDG 2 s. 3.
Jfr LvDG 2 s. 92, där öv.vdal. VO 'bäck' äpp. va2.l och ovansilj. van,
anföras som exempel på behandlingen av forndalskt al (inkl. al av tal <d).
3 OM VäXl. id
id inom Övre Dalarna se LvDG 2 s. 50 f.
4 Utdikades år 1871 enligt brev J.O.N. 7/1 1953. Myren finns ej nämnd i
Arosenii Järnabeskrivning (1865).
1
2
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4,
Fig. 16. Trakten NV Skålö by i Järna socken med Osflotten och Oset. Avsnitt
av Gk96SV.

den nyssnämnda bäckens utlopp i Ostjärn. Jfr dock om fallet nedan
s. 171 och 173 f.
D. Namn bestående av enkelt appellativ:
Oset ösce, Järna sn; se närmare ovan under B.

DALABERGSLAGEN.
Ett namn med os i efterledsställning:
Nås nas, Hedemora sn, by vid utloppet i Dalälven av den s. k.
Nornsån (Norns-ån 1757 Hii1)1 från sjön St. Nom (G90) — skr.
nadhros 1384 DD 2 s. 5 or., nadhers 1385 DD 3 s. 15 avskr., Nås —
Nåås 1539 KrönSaml s. 92 ff och 151, Nåås 1545 47, Nåderåås 1550,
Nåås 1555 DD osv.2 Namnet, vars synkopering tydligen börjat under
medeltiden, kan tänkas återgå på ett *NQuaar- nmfsv. *Nodharös,
vars förled varit genitiv av ett äldre namn på Nornsån innehållande
1
2

Ån benämnes numera även Nåsån (nedom Davidshyttan) och Lustån.
För yngre belägg (Nå'ås Nås) se K. Trotzig i DHT 1922 s. 56.
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ordet fvn. nau4 (nau4r) fsv. nodh f. 'nöd, trångmål' i en terrängbetecknande användning med syftning på de trånga passagerna i
loppet mellan Nom och Ingvallsbenning (se G-kartan) och motsvarande det från Snorres Edda kända fvn. Nctua.1 I namnformen
Nadh-2 Nåd(h)- skulle vi i så fall ha ett gammalt bergslagsexempel
på den övergång av nasalerat ou till å-ljud som är känd från nutida
Ovansiljansmål — jfr LvDG 1 s. 204 (med bl. a. mor. soll. venj.
snåd 'snöd') och Lindén DNO 1: 1 s. 105 (Nåt- 'nöt-' i ortnamn).
Och sjönamnet Nom (Siön Nåhren 1743 Sahlst.), uttalat nein, nar-3
och rättare skrivet Nåren, kunde då förstås som en kontraherad
form av ett till ånamnet bildat äldre *Nådaren4 för *Nådarsjö-n
fdal. *NQuaarsiö.
Den sålunda gjorda sammanställningen gör icke anspråk på att betraktas såsom absolut fullständig. Det är tänkbart, att i en eller annan
landskapsdel kan finnas eller ha funnits ytterligare något hithörande
namn, som undgått min uppmärksamhet eller icke råkat bli upptecknat.
Å andra sidan ha här — jfr inledningen — medvetet uteslutits flera namn
på -us -us- (skr. -hus-)6 och Os- Us- (skr. Hus-)6 , för vilka icke tillräckligt
goda sakliga och språkliga skäl att antaga dem innehålla ett vattenbetecknande os us befunnits vara förhanden.
Några inom det först 1645 dalablivna, av gammalt norskspråkiga
området Särna-Idre förekommande namn på -os (-ros) må här för fyllighetens skull i korthet angivas utan att därför i den följande översikten
bli medräknade som dalska namnbildningar: Fjätros (Gn82), fäbodar
vid Fjätans el. Fjätälvens utlopp i österdalälven inom Särna sn; Foskros
(Gn81), by vid Foskans el. Foskåns mynning i Storån inom Idre sn;
Älvros (Gn81), gård vid Österdalälvens övergång i s. k. Älvrosfjorden
mellan Idre- och Särnasjöarna.7
1 ulur:
2

älvnamnsramsoma, i F. Jånssons utgåva 1926 s. 206.

Nadh- 1384-85 kan stå för fonet.

3 Enl. uppt. R.K. 1921 ULMA. Jfr även Trotzigs uppgift aa s. 52: »Dock är
att märka, att namnet här uttalas med å-ljud, 'Nårn'.»
4 För elliptiska genitivavledningar jfr förf. i DNO 1: 2 s. 137 (not 1) och
verket »Dalarna* s. 152 not 11.
5 För ett fall, tHinshusviken i Sundborn, se dock nedan not s. 170.
(hållpl. i Floda) anses i orten
6 Det hos Envall aa s. 230 anförda Osängsholn
vaxa ett Olsängs- .
7 Jfr om Älvros förf. i NoB 1932 s. 160.
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Översikt och kommentar.
Os- ,-, us-namnens fördelning. Sammanställningen härovan
upptar, såsom man finner, inalles 21 dalska namn med os ?is i efterledsställning: 16 från österdalarna (därav 14 från Ovansiljan och 2
från Nedansiljan), 4 från Västerdalarna och 1 från Dalabergslagen.
Från Ovansiljansområdet ha dessutom framhållits några namn på
Us- eller Hus- (us- håjs- aus-), som kunna återgå på Us- 'Os-', ävensom ett på Vassus- (wasus-) förmodligen av *Vatsus- (: fvn. vazöss);
från Västerdalarna dessutom ett par namn på Os-, som innehålla ett
appellativiskt Oset.
Namnens användning. Av namnen på -os -us i efterledsställning
äro två nu sockennamn (Orsa och Våmhus), sex bynamn (Gopshus,
Hemus i Mora; Djurås i Gagnef; Valler'ås och Vörderås i Malung resp.
Transtrand; Nås i Hedemora), ett bydelsnamn (Brind,oset i Äppelbo)
och ett f. d. gårdnamn (Tennus Tennhus i Älvdalen). De övriga äro
kända endast som natur- eller ägonamn. Av dessa ha flertalet ännu
levande användning (Björnarus el. Rusen, Lånus, Rymus i Älvdalen;
Sigus i Venjan; Djuset i Leksand; Norsoset i Äppelbo), medan några
(Dysus i Mora, I-Granus i Orsa, *Läderus i Venjan, tGryvelus i
Älvdalen) kunnat påvisas endast som förleder i sekundära ortnamn
och ett (tLitterus-et i Venjan) i sekundärnamn samt i äldre text. Det
från Järna belagda enkla Oset (även ingående i två sekundärnamn på
Os-) begagnas alltjämt blott som naturnamn eller ägonamn.
Form- och ljudbildning. Från det vanliga förhållandet med
obestämd form hos gamla naturnamn förekommer avvikelse i några
fall av namn på -os -us. En artikulerad bas *Björnarusen -erausn
tycks förutsättas av den älvdalska ellipsformen Rusen rausn, vilken
dock även skulle kunna förstås som bildad på Björnarus -eraus
med samtidigt eller sekundärt tillägg av bestämd artikel. Form på
-uset -oset föreligger i två österdalska och två västerdalska fall:
tLitteruset (skr. litterhuset 1675) Venj., Djuset (utt. jisä) Leks.,
Brindoset och Norsoset Äpp. Det är emellertid osäkert, huruvida i
Venjansfallet 1600-talsskrivningen verkligen motsvarar ett dialektalt
språkbruk med artikulerad form; det skulle i så fall ha varit en
dativform, eftersom dialekten har bestämd nominativ och ackusativ
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neutrum = obestämd form.' Men -et kunde här möjligen i stället bero
på missuppfattning av en dativändelse -e (-ä).2 För Leksands Jisä
ställer sig ett liknande antagande mindre rimligt, detta med hänsyn
särskilt till namnets användning som rent naturnamn.
Plural utbildning visar sig i ett fall: sockennamnet Orsa med dialektformer på -a -är -um samt gamla skrivningar på -um -om jämte
-a. För den händelse att namnet — såsom ovan alternativt antagits
— skulle innehålla ett pluralt inbyggarnamn, får man räkna med att
genitivform på -a varit det primära och pluralböjningen i övrigt
beror på analogisk utbildning av namnet som or tn a m n.3
Försvagning av efterledsvokalen (o u, ev. ö y4 > i, e) kan konstateras på äldre stadier hos några av de ifrågavarande bebyggelsenamnen på urspr. -os -us etc., nämligen hos Djurås Gagn. (skr.
Lyuris 2 g. 1544), Våmhus (skr. womes 1484 womefi 1539 Womes
15480. fl. Wåme 1591 wåmetz 1643 51) och Orsa (skr. orissa 1325: 1456
oresom 1427 oresa orissa orissom o. d. 1442 1456 1527 osv.). Att med
A. Noreen och P. Envall» för Orsaformerna på -es- -is(s)- antaga en
ia-avledning öse el. *yse såsom underliggande, är enligt min mening
onödigt, när man har liknande former att peka på för två andra
österdalska os- us-namn.6 Liksom de förra beteckna ett förstadium
till den kommande synkoperingen, så kan också Gagnefsformen
lyuris uppfattas som förelöpare till de enstaviga liurs ljus från
1595-97 (jfr nedan). I Våmhusfallet tycks det däremot förhålla sig
så, att en vokalförnyelse på lärd eller folklig väg har satt in på 1600talet, innan någon synkopering hunnit komma till stånd.
Två olika slag av synkopering är att märka bland de dalska ortnamnen på -os -us etc., nämligen sådan som drabbat penultima och
1 LvDG

2 s. 133 och 194. Jfr här s. 8 f.
Om relikter av obestämd dativ sing., m. och n., i området se LvDG 2 s.
110 och 132.
3 Frågan om sådan utbildning synes ej vara berörd av I. Lundahl i arbetet
»Om förhållandet mellan ortnamn och inbyggarnamn ...» i NoB 1937.
4 Alltså närmast under antagande betr. Orsa, att namnet är ursprungligt
inbyggarnamn av ia-typ.
5 LMFA ser. A: 9 s. 78 ff.
6 Beträffande skrivn. Lyuris för nuv. Djurås (Ljur-) jfr min framställning i
DHB 1933 s. 6.
2
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sådan som drabbat ultimastavelse.1 Penultimasynkope visar sig i
Djuset (av *Djuroset el. -uset) Leks. samt i Orsa (av *Qurusa etc.
— se ovan); ultimasynkope i Hemus (av *Hemul- el. *Himulus)
Mor. samt på ett äldre stadium av Djurås: skr. liurs ljus 1595-97
(av Liuros Liurus) Gagn. Både penultima och ultima ha synkoperats
i fallet Nås (av *Nädhar- < ? *Npuclharos) Hedem.
Förkortning genom ellips — förledsellips med felsubtraktion —
har ägt rum i ett fall, det redan berörda älvdalska Rusen (Rausn)
= Björnarus el. *-usen.
Ombildning av -os -us har skett i somliga fall, på olika sätt. Med
eller utan samband med folketymologisering (jfr s. 151) har en konsonant, g, inskjutits mellan vokalen och s i fallen Ledrogs- för *Läderusel. *Läderos- (flera sammansättningar — se ovan) Venj. Etymologiserande tillsats av h (-hus Hus-) visar sig skriftligen i: Dyshus(c:a 1846 Rb) Mor., Gopshus (-huig 1539 Jb osv.) Mor., Hemhus
(1693 Lk — ändrat från Emaus) för Hemus Mor., Litterhus- (literhuus1641 Db) och Litterhuset (1675 Db) Venj., Tennhus Tennhus- jämte
Tennus Tennus- Älvd.2, Våmhus (-h,uus 1672 Db osv.); Husänget
(c:a 1840 Rb) So11.3 Utbyte av o- u-vokalen mot å, väl också merendels
i etymologiserande syfte, är både talspråkligt och skriftligen genomfört i: Djurås (med å-skrivningar fr. o. m. 1548) Gagn., Vallerås
(med å-skrivningar fr. o. m. 1541) Mal., ?Vörderås (med å-skrivningar
fr. o. m. 1548) Transtr. Sporadiskt förekommer -ås även för Våmhus,
t. ex. 1593 Db och 1679 Ls. För dylika urspåringar jfr K. G. Ljunggren
i NoB 1936 s. 127 ff 4 och P. Envall aa s. 166 f, beträffande -hus
vidare min framställning nedan.
Snarare substitution än ljudövergång torde vi också ha att göra
med i fallet Litterå's- litrås- (skr. liter'&18- 1643 mot literhuus- 1641)
Venj.; jfr även härom nedan.
Ur vokalsynpunkt intressant är den till Hemhus ändrade skriv1 För ifrågavarande slag av synkope jfr Hesselman Huvudlinjer s. 161 ff
resp. s. 129 (där dock exempel på -(o)s -(u)s saknas).
2 Jfr även Lånåhahus 1645 Kr för Lånus Älvd.
3 Jfr även Husvik h,åjs- Venj., där tillskottet av h — ifall sådant föreligger
— är talspråkligt och folkligt.
4 Även B. Lindén i NoB 1932 s. 173. — Då Ljunggren a. st. ( s. 133) med
åberopande av min framställning antar inhemsk utveckling snarast föreligga
i namnet Våmhus, är detta riktigt endast med stor modifikation (jfr nedan).
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ningen Emaus 1693 för Hemus Mor. (jfr ovan), vilken visar anslutning
till bibelnamnet Em(m)aus.' Den kunde nämligen tänkas förutsätta
ett äldre variantuttal med diftongerad vokal (-aus), i så fall närmast
från Älvdalshåll — jfr älvd. gofsaus för Gopshus Mor. Men om så
vore fallet, vilket är mycket ovisst, ändrar det icke den bild av
diftongeringens utbredning för os us som givits med uttalandet ovan
150: ordformerna -ois -aus tillhöra nordvästra Mora (-ois) och
Älvdalen (-aus).2 Med denna diftongering, vilken synes förutsätta
forndalskt ft, torde den tidiga associering med hus3 som inträffat i
fallet Gopshus (-hu 13 1539 -haus 1542 -huus 1551 osv.) få sättas i
: fsv.
samband. Frågan hur vokalförhållandet fdal. (ovansilj.)
etc.
skall
uppfattas
—
av
Levander
DG
1
s.
154
överlämnad
till
ös
»forskarnas begrundan» — har av Envall aa s. 79 besvarats så, att
us skulle vara jämförbart med dalmålets bru 'bro', ku 'ko' o. d.
Detta kan väl vara riktigt, men ett par andra möjligheter torde också
böra övervägas. Den ena, som en gång muntligen föreslagits mig av
prof. Jöran Sahlgren, är att i fdal. as se en av uddljudsställningen
framkallad förträngning; men då uddljudsförträngningar huvudsakligen äro kända endast från Götaland'', har denna kanske icke i
högre grad sannolikheten för sig. En tredje möjlighet är att dal.
*fcs ( > -ois -aus) beror på analogisk förnyelse, med substituering
av äldre ös mot 'as, på grundval av ett i efter- och mellanledsställningar naturligt utvecklat ils. Detta torde i själva verket också vara
det alternativ, som kan anses närmast indicerat av hela det österdalska
och nordiska namnmaterialet. Svagtonsutvecklingar av os till us, som
lett till förväxling med hus, äro väl betygade även från Norge — se
ex. Rygh NG Indl. s. 69.
Vad beträffar fördelningen på dalskt område av ordformerna us
och os, ställer det sig också vanskligt att bestämma denna såsom ett
forndalskt förhållande, då man måste räkna med att förkortningsprocesser i olika fall direkt kunnat spela in. I t. ex. Granusänge Ors.
1 Om sekundär användning av namnet Em(m)aus i nysvenskan se Hjelmqvist
BibelgeogrNamn s. 68 f.
2 Fallen Husvik håjs- Venj. och Husåkern aus- Våmh. äro alltför osäkra för
att kunna tjäna som bevis för diftongerat ås 'åmynning'.
3 För diftongvarianterna hos hus jfr LvDG 1 s. 181.
4 För exempel se särsk. Wigforss SHallFolkm, Hedström SydsmålFolkm och
Areskog öSmålFolkm passim.
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och Sigus Venj. skulle u lika väl kunna förklaras ur ö som ur it.
Detsamma kan sägas gälla sockennamnet Våmhus; och även för
Orsa blir rekonstruktionen av efterleden synnerligen osäker i vad
angår dess stamvokal. För Ovansiljans ytterområden tillkommer
möjligheten av konserverande påverkan från grannbygder, som bevarat os såsom levande ord med o-vokal. Till dessa senare hör österut
Ore (med källos, vattuos) och västerut Malung-Transtrand (med
bäckos, varmos). För Venjans del blir frågan, om man icke för fallen
Lädrogs- 'Lädrans mynning' och Litrås- 'Littrans mynning' måste
antaga ombildningarna betingade av en tidigare osäkerhet rörande
vokalkvaliteten med pendling mellan us ( = övriga Ovansiljan) och
os (= Västerdalarna) •1 Kanhända är det också på liknande sätt vi få
tänka oss orsaken till växelformerna -us och -os -ås från tiden 15371544 för Gagnefsnamnet Djurås (Ljurås) nära gränsen mot Dalabergslagen?2 Beträffande Leksands Djuset (*Diuroset el. -u,set) sakna vi i
brist på äldre belägg varje möjlighet att bestämma den synkoperade
vokalens kvalitet eller öppenhet. För nedre Västerdalarna betygas
o-vokal av Järnas Oset (Osflotten o. Ostjärn) samt Äppelbos Brindoset
och Norsoset. Och det är även antagligt, att Hedemoras Nås haft
utgångsf orm på -os — jfr skrivn. Nadhros 1384, som är den enda
kända med kvarstående efterledsvokal.
Genusväxling. I fråga om genus av ordet Os U8 på dalskt område
är att märka följande. Ellipsbildningen Rusen rausn (*Björnarusen)
Älvd. visar, att ordet inom Ovansiljan kunnat böjas maskulint3;
andra sidan är neutralt genus för Nedansiljans del betygat genom
Djuset *Djuroset Leks. Genusväxling har sålunda förekommit inom
österdalarna, men den låter sig icke närmare geografiskt bestämmas
för ordet som ortnamnsled. I sammanhanget bör dock framhållas, att
Oremålets vattuos är neutrum. Och om skriftformen Litterhuset 1675
1 Jfr att ordet vassel f. inom Venjan uppvisar växelformerna *wå// (ortn.
Wå//ä 2-3 st. 'Vasseln') och vall, motsvarande lim. VO resp. mor. val.
Om västerdalska inflytelser på venjansmålet se f. ö. Levander i VHAH: Antikv.
stud. 4 s. 296 ff och jfr här s. 6 f.
2 De samtidigt förekommande skrivningarna Lyurus Lyuris 1544 Db tyda
dock snarare på att -us varit en svagtonsform för äldre -os; jfr om Lyuris och
Ljum ovan s. 166.
3 1 grannlandskapen norrut (Härjedalen och Hälsingland) är os alltjämt
maskulinum; jfr för Räls. Rietz s. 490.
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från Venjan verkligen skulle motsvara en dialektalt använd bestämd
form, kan den neutrala böjningen sättas i samband med västerdalskt
språkbruk. Vi ha på området Lima-Transtrand ordet os levande med
neutralt genus (se nedan), och detta förhållande sammantaget med
ortnamnsfallen Oset i Järna samt Brindoset och Norsoset i Äppelbo
gör det troligt att också efterleden i Vallerås Mal. och ?Vörderås
Transtr. återgår på ett neutralt -os. Med hänsyn till mellansvenska
förhållanden är det också antagligast, att efterleden i Dalabergslagens Nås (Nadhros 1384) varit neutrum.
Betydelser. I användning som senare sammansättningsled visar
os us i 18 av 21 förekommande dalska fall betydelsen 'mynning el.
utlopp av ett vattendrag (å, »vassel», bäck e. d.) i en sjö eller ett
större vattendrag'. Mynningar i sjö beteckna resp. ha betecknat:
Björnarus el. Rusen (Rausn) Älvd., tGranus (Granus-) Ors., Orsa och
Våmhus. Mynningar i vattendrag: tDysus (Dysus-) Mor., Gopshus
Mor., tGryvelus (Gryvelus-) Älvd., Hemus Mor., tLitterus-et el. -os-et
(Litterus- Litterås-) Venj., Lånus Älvd., *Läderus (Ledrogs-) Venj.,
Rymus (Rymm-) Älvd., Tennus »Tennhus» Älvd.; *Djuroset (Djuset)
Leks., Djurås (Ljur-) Gagn.; Vallerås Mal., ?Värderas Transtr.; Nås
(ä. Nadhros) Hedem. — I samtliga dessa fall utgöres förra sammansättningsleden av namnet eller beteckningen på det utmynnande
vattendraget. Och förhållandet stämmer alltså med J. KaMns i NoB
1921 s. 133 angivna regler, nämligen dels den att förleden hos osnamn »i varje fall utgöres av ett vattennamn eller ett appellativ
för vatten» och dels den (av N. Beckman i NoB 1925 s. 16 bättre
formulerade) att »det os, där en flod slutar, äges av floden».'
Ett 'vattendrags utlopp ur sjö, ett »utfallsos»', åsyftar som enstaka
fall namnet Norsoset Äpp. Detta betecknar en avvikelse från den av
J. KaMn a. st. först angivna och av N. Beckman a. st. omformulerade
regeln, att »det os, där en å faller ut ur en sjö, äges av sjön och uppkallas därefter».2
En 'kortare vattenförbindelse mellan tjärn och å' har uppenbar1 Ett från regeln avvikande dalskt fall kan möjligen spåras i Hinshue Wiken
(1724 Ls) som äldre namn på Hemviken av sjön Hinsen i Sundborn, där ån
från Håsjön utfaller — alltså med namn av mjumingssjön?
2 Andra undantag från regeln ha påpekats av Beckman a. st. och Ljunggren
a. st. (s. 135 f).
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ligen avsetts med Sigus Venj. För detta fall jfr G. Indrebos förklaring i NoB 1928 s. 144 av det norska Grytosen, (i Vaagaa, Gudbrandsdalen): »-os av di det er eit slikt stutt elvestykke at der vert
ikkje stort meir enn ein os». Då förleden i Sigus snarast är direkt
karakteriserande (dial. sigå v. — se s. 155), stämmer namnbildningen
också i detta hänseende med no. Grytosenl men bildar undantag från
KaMns första regel.
Med Brindoset Äpp. slutligen synes ha menats det lilla myrvatten
(tjärn), vari den mittför Brindåsen i Brindälven utfallande bäcken
— ursprungligen väl kallad *Brindbäck-en — har sin källa. För den
sålunda här antagliga betydelsen 'mindre vattensamling vari en
bäck har sin upprinnelse' kan till jämförelse åberopas det isländska
ordspråket at ösi skal ci stemma2, vilket kännes från berättelsen om
Tors färd till jätten Geirröd och där får god mening — motsvarande
fsv. bätra är stämma bäk en aa3 — endast om man i ösi inlägger
betydelsen '(dess) upprinnelse'; jfr även härom Beckman a. st. Beträffande det logiska förhållandet mellan för- och efterled i Brindoset
(Brind- bäcknamn) jämför fallet Norsoset i samma socken, ovan.
Vad för företeelse, som avsetts med Oset ( = f. l. i Osflotten och
Ostjärn) i Järna, är ej fullt klart; men såsom ovan antytts, kan det
här vara fråga om en bäcks utlopp i ett myrvatten — dvs, ett slags
»bäckos».
Av de nu återstående dalska ortnamnen, som enligt redogörelsen.
härförut antagits innehålla ordet os us eller en därmed bildad sammansättning, nämligen Usänget Soll. och Vassusänget Mor., har det
förra befunnits sannolikt hänföra sig till en i ängssluttning utsipprande
källa och det andras förled (f dal. *Vatsf,s-) betyda 'ställe där vatten
sipprar fram ur mark'.
Jämförelse med levande ordmaterial samt ortnamn.
Frånsett en Carl Säves uppgift om os n. såsom brukligt i Lima i
bemärkelsen 'elf-, ånlynning'4 tycks ordet os us numera i sådan bemärkelse vara okänt i hela Dalarna. Det ersättes inom DalmålsSom namn på *elvestubben millom Surtningen og Flatningen» befinnes det
annars vara synonymt med Gryta (Rygh NE s. 81).
2 1 Snorres Edda: Skåldskaparmål, enligt F. Jönssons utgåva 1926 s. 89.
3 Söderwall 2 s. 539.
4 UUB R 632: 2 s. 477 o. 490.

172

B. LINDEN, DALSKA NAMN- OCH ORDSTUDIER

I: 3

området av bl. a. utlöp och inlöpl, mun (ånsmun)a, åmynne, bäck- och
åmål, bäck- och å(r)gång.3 Från Transtrand och Äppelbo uppgives
emellertid sammansättningen bäckos n. använd i betydelsen 'ställe
där källdrag rinner ut i en bäck': och denna användning kan anses
mera till grad än till arten skilja sig från den som för -08 föreligger i
sv. dial. bäckos n. 'mynning af en bäck' (Kalm.)4 och älvos n. 'där
fors slutar och rinner ut i t. ex. en sjö' el. 'parti utanför åmynningen
i en insjö' (Värml.: Brunskog, Alster).5 Ett äldre appellativ *vatlar-* vQtlaros n. 'mynning av vassel' kunde tänkas ligga till grund för
nuvarande bynamnen Vallerås Mal. och Vörderås Transtr., men det
kan här lika väl eller snarare vara fråga om individuellt syftande,
egnanamnsartade sammansättningar — alltså med betydelsen 'Vasselns (den närmaste större bäckens) mynning'. Jfr sv. ortnn. »Aros»
Ärås Aroset ?Årset3 och Älvros, av vilket senare ett fall (redan ovan
anfört) är naturnamn inom Särna sn och ett annat (skr. Älfuar os
1273) är sockennamn inom Härjedalen7, men även sådana till förledsformen parallella sammansättningar som dal. Bäckaränge-t (Bättjer-)
fl. st., Vasslaränge-t fl. st., Äränge-t fl. st. och Älvaränge-na (ÖverÄlvd.), vilka alla avse slåttermarker vid enskilda vattendrag.
I andra betydelser kännes 08, som efterled eller som enkelt ord,
från skilda delar av Dalarna. I Ore brukas källos (käldos) n. och
vattuos (watoos) n. om 'ställe där marken är nästan ständigt fuktig,
såsom i en del backsluttningar'. Det senare har redan ovan anförts
i samband med mor. ortn. Vassusänget. Till det förra finnas motsvarigheter på flera håll utanför Dalarna, ex.: värml. källos 'där
någon vattenåder låter vatten sippra fram i marken' (Alster), västg.
källeos n. 'vattensamling uppkommen genom källåder vid sjö- och
1 Som ortnamn märkes Inlöpet, Sandänges- el. Gammelälvens mynning i
Orsasjön SO Kråkberg, Mora sn.
2 Som senare namnled möter mun i Hulumun(nen), utloppet i Västerdalälven
av den från sjön Ruin kommande Hulån i Järna sn.
3 Ortnamnsartat flerstädes i Ovansiljan: Bäckgången, Ågången (äv. Årgången).
4 Rietz s. 490.
5 ULMA:s samlingar: frågelistsvar ang. »Vatten och vattendrag». Jfr även
SOV 7 s. 82 f, SOÄ 12 s. 158 (ortn. Älvoset).
8d och ä. skr.
9d
6 Ärad är en by i Fröderyds sn av Jönk. 1. med utt.
orsede, arsedh, Ärsiö m. m. För övriga fall se K. G. Ljunggren a. st. (s. 127 ff)
Se Modin HOB s. 81 ff.
samt SOÄ 12 s. 63.
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åstränder' (Korsberga), jämtl. källas (Frostviken) och kallkällos
'källsystem som försvårar markens tillfrysande om hösten (på myr,
sjö- el. tjärnstrand)' (Bodsjö). Ordet källos anges hos SAOB (källc:a 1730-1916, källe- c:a 1730-1740) såsom i vissa trakter använt om
'(sumpig mark som är genomfluten av) källdrag'.' Enligt Rietz a. st.
skulle också för os som enkelt betydelsen 'källdrag; ställe på marken
der en källåder går upp i jordbrynet' vara allmän i svenska dialekter.
Ett med källos sammansatt ortnamn märkes inom Dalarna: Källasängen, strandäng vid Storån i Icke sn. — Mot bakgrunden av det
nu andragna materialet torde även namnen Ustinget (med Ustingeskällan) Soll. och Vassusänget Mor, med ovan givna förklaringar te
sig fullt plausibla.
I Transtrand gäller varmos n. som beteckning för 'ställe i sjö el.
vattendrag där vattnet sällan fryser till' ( = j ämtl. varmos, Frostviken2).
I samma och liknande bemärkelser begagnas även enkelt os n. som
levande ord på området Lima-Transtrand: 'ställe som sällan fryser
på sjö eller å eller myr' Transtr., 'vak, der isen bryter upp' (Säve),
'vak i rinnande vatten' Lima.3 Denna användning är f. ö. rätt allmän
på svensk botten. Hos Rietz a. st. anges os i bet. 'strömdrag i en sjö,
der vattnet under vintern sällan tillfryser' vara känt från Svea- och
Götaland. SAOB redovisar som bet. 2 av os subst. 1 n.: '(strömt)
ställe i sjö 1. å 1. kärr o. d. där vattnet om vintern icke (1. bl. sällan)
tillfryser; källdrag' och kan åberopa exempel från 1553 (GFR 24
s. 546), 1709 (Giäsande Oas i Sjöar och Myror Broman Glysisvallur
1 s. 323) och 1843 (Träsket var tillfruset, men är fullt af os, eller källdrag,
dem aldrig vintern gör säkra till att befara Afzelius Svenska folkets
sago-häfder 5 s. 42). Härtill kan läggas en uppgift från 1789: »Os,
som betyder små vattusig, eller sumpiga ställen, såsom Källos, eller
Kärros» Rinmans Bergverks-lexicon 2 s. 235.4
Det är naturligt, om den sist framhållna användningen av ordet
1 Med belägg från Broman Glysisvallur 3 s. 265 (c:a 1730), Rinmans Bergverks-lexicon 2 s. 235 (1789) och Modin Gamla Tåsjö s. 171 (1916).
2 ULMA:s samlingar (frågelistsvar).
3 »Det är os, där det går upp snart, både i sjöar och annat» Lima (ULMA
3671 s. 9).
Ur SAOS anfört redan av Ljunggren a. st. (s. 122). Jfr äv. SAOB under
källay (ovan eit.).
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os us sällan kommer till synes i ortnamn, där den icke sammanfaller

med 'mynningsos'. Ett par dalska exempel skulle alternativt kunna
tänkas föreligga i de ovan berörda namnen Brindoset Äpp. och
Oset Järn., vilka båda äro tvetydiga på grund av belägenheten. Men
i fråga om det förra förnekas i orten, att man i tjärnen skulle ha
något källos eller varmos (där blir ej ens svallis om vintern); och
beträffande det senare ha några avgörande upplysningar icke stått
att erhålla (Osflotten har ju varit utdikad i mer än 80 år).
Förklaringen till att ordet os us i bet. »varmos» helt saknas inom
Ovansiljanl torde ligga i det faktum att betydelsen i fråga där uppbäres av dial. glot (nmsv. glott el. glåt) n., vilket ord även förekommer
i ortnamnsartad användning: Glot fl. st.2, Orglotet (i Oresjön), Ryssholmsglotet (i Siljan) osv.
1 För Nedansiljans del är att notera en uppgift från Rättvik (ULMA nr 1917
s. 7), enligt vilken os där nu är utdött men förr skulle vara hört i bet. 'farligt
ställe på den isbelagda sjön: vid åmynning och källdrag'.
2 Härom jfr DNO 1: 1 s. 30 och 1: 2 s. 162£ (med karta).

Bilagor.
Beträffande principerna för återgivning av texter i DNO se del 1: 1
s. 154.
1. Utdrag av tingsprotokoll 13/12 1638 Mora angående s.k. Rogsjöskogen mellan Venjan och Lima socknar. KHA ser. II A I: 5 fol. 99 v. —
Till innehållet jfr nr 9 i DNO 1: 1 (s. 160 f).

[Opb.] 3.1 een Skog Rogsiö Skogen eller Miskubäcken b:d, med
deB engien belägen emellan wenian och lijma Sogner, hvilken Sträcker sig in till rörkierneboame; på andra sijdan in till wijkakarleboderne; på tridie sijdan in till Rådkiernan, som Matz HanBon,
Matz LarBon och LarB 01Bon Vthmedland, LarB LarBon, AnderB
ErichBon och Anden) NilBon i wijka, på sina egna, som och alles
derel3 granners och samme bytemäns wegner, hafwa såldt, för Kopper Penninger 300 Dr. Bref Daterat Mora Prestegård den 24 Decembris 1634, Vnder samptlige Sälijareners Nampn och boomerken,
Pastoris Morensium M. Petrj Jonx2 Sigillum och egen Hand På
Denne Skog klandrade Oluf Swenl3on i wenian, att han sig med
samma sin Sognemän som sättia wille / innan Nestkommande Philippi / att inlösa Vnder Venians Prestebool, hvilken dag honom till
öfwerflöd blef effterlåtin; ackter han eij honom, behålle tå H. Jsrae13
som samma Skog hafwer låtit lagbiuda och effter Landsens seedwane lagstånda.
Förbödh wijd 50 Da/er hvitt Mynt, att inga wallehion när de
på wall skola4, optenda nogen eeld för sin booskap; for den stora
skada, som här till dagz der igönom förorsakat är på Skogarne.
1 Den inom klammer satta förkortningen »Opb.» är supplerad ur det föregående. Här avses ett uppbud för tredje gången.
2 Mag. Petrus Jonw Flelsingius. Se ArMo s. 117.
3 Israöl Andrew Rättvicensis. Se ArVe s. 51.
4 I orig. står skiljetecken efter wall, ej efter skola. Men läsningen underlättas av en omflyttning.
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2. Utdrag av tingsprotokoll 17/1 1687 Malung angående en tvist mellan
venjansbor och Lybergs fäbodlagar i Malungs socken om ett skogsfall.
KHA ser. XXVII A I: 1 fol. 202-204.

Fendrichen Ehreboren och Manhafftigh Torbjörn KruuB och Knut
AnderBon uthi Wenian Sochn boende, uthskickade af samma Sochn,
inlade i Rätten Loflighe TingzRättens i Mohra gifne resolution dhen
8 Decembris /686, hwarmedelst Weniansboerne är tillåtit wordet
afföra Säden af ett fall som kdbergz fääbolagar här i Mahlung
Sochn boende, schole hafwa fält och sådt inpå Wenians Skogh inöfwer Råågången som af Konglighe RiddarSyhns Rätten godhdömbd
och stadgad är östra och Wästre Dahlarne emellan dhen 13, 14,
15 och 16 Augusti /632.1 . . . Lydbergz fääbolagerne bestode, att
dheras fääbodar liggia något inom östredahle Råågången som i RiddarSyhns brefwet opnemnes, och att Jemwähl fallen på den sijdan
fälte ähro : Men sadhe dhe, uthi denne RiddarSyhns Råågången beståå Landzskilnaden, och wara en annor råågång el/er af wettring
därinom giord för Öijebyen /: hwilken byy och skahl falla till en
godh 1/, Mijhl in på östredahlesijdan effter Landzråågången, och
så medelst borde lyda till Wenian Sochn, där han icke wore genom
särdeles Konglighit Breff för Mahlung Sochn behållen blefwen som
opwijstes af dato dhen 12 Februari /609 :/ samme öije röörgång
skahl kallas ~nekads Råå2, där på dhe opwijste ett fordom
LähnsMans i Mohra Sochn breff af dhen 5 Junij /631 som så lyder
ord ifrån ord. Nämlighen.
Wänligh helBan medh Gudh alzmechtigh; Wij låte Eder godhe Män
som byggia och boo i Mahlung och öije förståå, att i deBe dagar
hakira wij förnummit att wåre Nåboer och Grannar i Lijhma Sochn
boendes, än äre till sinnes oB afhända och ifråntaga wår egendom,
then Skogh som af ålder hafwer Leegat här till Sochnen, ochi som
1 En syn förrättad i öje by i Malung av greve Per Brahe d. y. Jfr härom
8. Nettelbladt i GPS s. 173 (med not 22 s. 179) och Matsson Rännkarlrået
a. 45. Ett utdrag av domen finns i UUB W 1538.
2 Om »Rännkarlrået» se Nies Hj. Matssons likbenämnda arbete (1945), där
emellertid s. 45 namnet säges hittills icke vara belagt annat än ur den muntliga traditionen. Här kan tilläggsvis upplysas, att rågångsnamnet i liknande
former (Reinn,ekarlsrecet, Rännekari Råågång) möter även i tingsprotokoll från
1689 Malung.
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gamble rååmäreken nogsampt uthwijsa och ähre skiärskodade både
nylighen och långlighen och altijdh af godhe och förståndige män
oB tildömbde; Och alldenstund the uthi thenne Sommar än wehle
sitt förehafwande med Syhn /: som nu föregifz :/ upperepetera,
tycker oB effter Lagh och the Loflige processer som uthi sådane
fall bruukas pläga, att wij blifwe wijdh sielfwe sanningen och wåre
gamble Skogzrådh som af ålder hafwa legat, och them ingalunda
emot östan eller Wästan eller på någon sijdha röra så frampt wij
icke wehle på oB draga Gudz onåder, som sådant förbjuder, och så
sedan bötha effter Lagh och Domb: Wår gamble Skogzråådh ähre
theBe :1 1 Tompte Stången, 2 Löresiöholm, 3 öfwerbötebögen, 4 Ytterböthebögen, 5 en wijsare wijdh Tornäset, 6 öijesbergzskiäret,
7 Rådhhammar, 8 Hånäset, 9 i Hästbergzskiäret, 10 Wällebäeken,
11 i Kyrckioberget, 12 i LiBleberget; deBe förbemä/de 12 råå ähre
gamble Sochneråå och åthskillia then ene Sochnen ifrån then andre,
Men nu begynnes rännerådh som effterföllier :1 1 i Stoore Torsiöholm 3 alle tilhoopa, 2 RijBflåholm2, 3 i 011erklinten, 4 i Stafwaheeden, 5 i HöBsiöhällen3, 6 i Tranubrun, 7 i NiuBbrun, 8 i Hufwudmohren, här nalkas åther deBe rännerådh intill gamble rådgången
igen, o13 tycker och icke orådeligit wara, att wij taga än Laghmansbreff däruppå, att thet kunde en gång blifwa stadigt och fast, och
att nämden kunde en gång blifwa igen stoppat på wåre wederparther. Thetta wara wår alwarlige mehningh withnar Jagh och
bekräfftar med mitt boomärcke uthi heela Sochnenes nampn. ir
Anders HalwardBon LähnsMan i Mohra Sochn. Thetta är skrifwit
i Mohra dhen 5 Junij åhr 1631 S.S.S.S. Jnom denne förmählte
Rännekarlsråågång som är öijes bes Råågång, sadhe Nembdema(nne)n Anders Bengtzon i öije, Lydbergz fääboder så och dhe fall
liggia som omtahles och öfwerklages: . . . Fendrichen och Knut
AnderBon bekände sigh hafwa hördt omtahlas huru en fordom skahl
begärat af en Konung i Swerige fåå intaga till boostölle så stoort
stycke Landh som han kunde om dagen öfwerlöpa på ett paar
Några skiljetecken ha i den följande uppräkningen blivit insatta av B. L.
Står egentligen ROfläholm med ä (för å i förlaga ?). Rätta formen är Risfloholm.
8 För Heisiöh,ällan?
2
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bräder, och hadhe han fådt dörtill Loff, altså luppit på skeeder en
stoor cretz omkring, och deB döttrar straxt fölgdt sporen effter och
Lagdt opp rååmärken, men karlen hadhe dödt om afftonen sedan
han hembkom, och döttrarne wächt opp en waak på en Tiörna
och sänckt kroppen därneder. Anders Bengtzon • .1 Frågar och
Fendrichen sampt Knut anderBon till, om icke dhe wetta, att detta
[: Rännekarlsråå som är öije Bes Råå]2 är en klaar och gammal
Råågång som öijeboer af ålder niutit hafwa? Dhe swarade, sigh
någorlunda wetta af Råågången och hwarest någre Rååschiähl ståå,
men skulle öijeboer på det sätt hafwa mehr Skogh än Wenian
Sochn, derföre dhe kunna sigh eij begifwa förän öijeboer komma
under iempt bythe medh dhe andre Sochemännen i Wenian. Och
RennekarlsRået påstode dhe wara genom RiddarSyhnsdomen casserat och ophäfwit. Resolution: . . .
1 En
2

längre passus om arvstradiotion m. m. har här uteslutits. B. L.
Parentesen supplerad ur en föregående mening.

Namn- och ordregister.
Rörande urvalsprinciper samt använda specialförkortningar se I: 1 s. 163 och
I: 2 s. 183. Tillkommer här två förkortningar: on. = ortnamn, vn. =växtnamn.

-a ortn. änd. 50 54 166
Ager-tön 20
Agnmyren 73
akudon 30
*alderhol A-hol 99 f
*alderlund (ålder-) 98
Alderlunden 98
alderris A-ris -et 98 100
alderristäckten 98
Aldrajer Aldräj 44
Algutkällan 96
Amunds (Amus) gn. 142
Andersbodsknästet 136 f
aprilfall 58
Arsklinkarna 146
arv n. 57
Aspnäs, jfr ÄspAssenlose 146 148
Asunden -arna 143 ff
av prep. 130
avundsknut 142
Bagglarsvålen (Bogg-) 50f
Barntjäme Barnö 41
bedle (bil byl) 88
-berg 'fäb.' 99
bergmellan 26
Besmal besman 16
betessvärd 116
birka f. 102 104
birke n. 102 ff
Bjorg-ulvet 36
Björka (Börka) 102 f
B(j)örkbodarna 102

Björkvassla 103
Björnarus 151 165 170
Björnån 151
Blåstån 3
Bodarna (Legranäs-) 75
Bogg-, se Bagg.
Borrberg, se BårBosselstorvål 51
Botes äng 90
Botsån -änget 90
bricka Brickan -orna 6
Brindosbäek -röset 160
Brindoset 160 pm
Brindsj ön -åsen m.m. 160 f
brint Brintarna 6
Brintmyren -vik 6
-bruk 80
brunn 70
Brännvålet 63
bröst (myr-) 94
-bröt f. 37
Budnästmyr 126 128
»Buskån», se BörkBusvål 51 53
-byl 'farbror etc.' 88
bymellan 26
byrke n. 102
Byrk(e)myren 103
Byss gn. 39
Byssgärner 39
Bytesön 90
bår 'barr' 101
Bårberg (Borr-) 101
Båset 19

båt(hu)se 159
Bäckaränge -t 172
Bäckgolven 36
Bäckgrav 77
bäckgång B-en 172
Bäckmellan 27
bäckmål 172
bäckos 169 172
Bälgstångsmyren 83
bälgstänger 83 f
bärka f. 102 104
Bärkklitt -vasseln -ön 104
Bästgärde -lok 74
Börekebyn 103
börka f. 103 f
Börka 102 f
Börkbacke -berget -flyt
-fors -kvarnen -myr
-vassel-n -åsen -ön 102 f
Börkegiärde 103
Börkån (Busk-) 103
Dalheden 6
Danils Sunnatå 21
Digervåla 50 52 54
djupvål 60
Djur(a)ån 159
Djurås (Ljur-) 160 165 pm
Djuset 159 165 pm
Djusi (Dios-) 152
Dobblar-, se DuvlerDretvål (Drit-) 51
Dufler Kålgård 51
Duvler- 'Dobblar-' gn. 53
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Duvlerbacke -gård -vål 51
Dysan -ån 151 f
Dysus 151 165 pm
Dysusgrav -kätte 151
Dördiby 109
Döss gn. 92
Dösskällan 92
»Edsundsberget» 141 144
Edsvära 116
Eggling 132
Eldris 97 ff 107
Eldrisbäcken -gård 97
»Emaus» 152 167 f
Enbäcken -myren -ån 104
Enåberg (Jenu-) 104
Enå Bro 111
Eragärd 18
Esbjörn pn. 107
Esbe(n) Espe(n)- gn. 107 f
Espentäppan 108
Esunda Esund(s)- 141 ff
Esundskälla -ön 141 f
fallbärsvål 60
Faluträdet 136
Farfarhålet 88
Filiberg -bäck 105
Filtjärne 105
Fimmelvål 51
*Finnehögstorp» 132
Finnshögst (Fints-) 132 ff
Fintsen 133
Fin- 105
Fisklöstjärn 128
fiskvål 60
Fjätros 164
flen m. 149
Flengruvan 79
Flintvål 51 53
flutt n. 92
fluttsaxar vii. 92
Foskros 164 '
fredag (frä-) 139

Fräsvålen 60
Fulufjäll m. m. 114
Fuxandersknallarna 149
fyllvål m. 60
fyri n. 105
Fyriberg 105
Fångnäs (udd) 124
färngolv F-et 34 f
Förbudsmyren -vålen 51
Gamla Legranäs 75
garn 41
garskarlar ibn. 25
Garskogarna 82 84
Garskogsmyren 84
Gartjärne -tjärnänget 45
genom (gönum) 142
Gesunda 140 ff
Gesunden -sjön 143 149
Gesund(s)-, jfr Esund(s)och Jesund(s)glot (glåt) Glot 174
Gnisvärd 116
Gnostra 137
gnup 149
Gode-pung Godpungen
(Got-) 96 138
Gofs-, jfr GovsGofsnäsudden 35
Gok Goks (Gox) gn. 35
Goksgärde -hage-n 35
golv 31 ff
golvstad 31 33
Golvstamyran 31
Golvänget 32
Gopaldan Gopal(d)ån 152
Gops-, jfr GovsGopshus 150 152 165 pm
Gopsänget 35
Gotpungen, se GodGovsaven (Gofs- Gops-) 35
Granan 109 ff 152
Granarön 106
Granhögstet 134

Granlandshögstet 134
grannmellan 26
Granubron -djup -slogen
-sveden -tjärne -ån Ill
*Granus 152 165 170
Granusänge Ill 152
Granusängsvik Ill
Granån (Granu-) 104 109 ff
»Granåsholmen» 106
grav 77
grava v., se gräva
Gravudomen 30
grova f. 69 79
Grovan Grovorna 78 f
Grunuberg 105 109 ff
Grunuflyt 111 f
*Gryvelus 152 165 170
Gryvelustjärne 152
Gryvlan 152
gräft Gräften 82
Gräftknallen 149
gräns n. 105
Gränenäs -(näs)bäcken
-(näs)vik-en m.m. 105£
Gränsberg -åsen 105
Gränsen 105
grässvål 118
gräva (grava) v. 30
gröming 'grävning' 25
grönsvard 116
Gubbgrovan 79
Gullgatan 125
Gunnestmyr 126
Gyllingen 159
Gylt- 92
gårdmellan 26
gårdstörar 84
Gåsevål 63
gärd part. 45 f
gärde n. 42
*gärn 37 ff
Gärner 39 ff
Gärngrop-en -heden
-åker-n -änget 38 ff
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Gärpmyren 45
Gärtmyr-en -tjärne -änget
41 44 f
Gävunda 147
Götgärtänget 44
Haglingberg 77
Hakelbjörk(e) 24
halsomtrasa 126 128
Halvarbyllökan 88
halvmarksnagel 12
hampave -brunn 70
Hampkätten 71 73 f
Hamptjärn(e) -arna 73
Hamptjärnbäcken 73
Hanakölen 112
Hanan 112f
handmellan 26
Hanukölen 112
Hartågatan (Häratå-) 18
Hassbäcken -vik 93
*Havertån (Ager-) 20
Havsgatan 146
»Havsunds-» 146
helgmellan 27
Hemulån (Himul-) 152 f
Hemus 97 150 165 pm
Himul-, se HemulHinshusviken 164 170
Hisvåla 50 52 54
Hisåsbåthusen 3
»FIjärt- (11jert)» för Gärt40 44
Hoonåhen 113
Hormundsjön 114 148
Horrmun 148
horvål 60
Hover höghe 133
Hufwudmohren 177
hugster 137
Hulumun(nen) 172
Runan 112 ff
Hund- 140
Hunutjärn 112 114

Hus- -hus 164 f 167 f
Husvik -åkern 157 f 167 f
Hyltjärne 94
Hålet Margit 88
Hållan Hållen 97
Hållperskränkan 88
Hånäset 177
hårdna (arna) 42
Håvahögst -en 132 f
Håven 131 ff
häggkarl 95
Häglingen (St. H.) 132
hägn 43
hägste Ruts 129 132
lläratå-, se Hartåhäs f. 32
FIälköhällen (Hö-) 177
hässj(e)golv 31 ff
Hässjegolvdiken -tjärne 35
Hästbergzskiäret 177
hästböleland 34
Hävlingen -arna 130 ff
hög a. 132 f
Högknästen 135
högolv 31 33
Högsmyrvålen 51
högst f. 129 ff
högsta (självet.) 134 f
Högsta berg 135
Högstamyren 135
Högsteberget 135
Högsten -högsten 132 f
högster n. 137
-högstet 134
Högstret 132 134 137
Högståsen 135
Höjen 72
Inlöp Inlöpet 172
Isma (Ysma) 47 149
Ismar pn. 47 50
Is(s)marvål 47 ff 65
Ismundsjön 149
Isols klack 143
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Isund -a 44 147
Isunds biar, I:s klack 143
Jakopbedle (-byl) 88
Jakopbylkatjistan 88
Jenubjar -ån 104 111
Jerusalem (Rusalem) 52
Jeslo(rå)nsknallarna 149
Jesundberg -s-källan 141
Jesundfjärden -ån 141
Jesundklacken 143 149
Jesundstjärne (Jesus-)
140 142
Jonsaränget (Jonsarfs-) 57
ju adv. 130
»Järn- (Jern-)» för Gärn38 40
Jättbron -haren m. m. 125
Jönslarsvålen 60
kallkällos 173
Karkistvik 87 ff
karlvål m. 60
Karvik 69
»Katekessjön» 87
katiska 89 f
katitsa 87 89
katjista 87 ff
Katjistholmen -udden 87
Kattjesjön 87
Kelduskitr 92
Kerstinmostervad 88
kista 89
klack 149
klint (klitt klikt) 149
knalle 149
knatt 149
knax 149
knoster 137
knä n. 138 f
Knämyrarna -näs 138
Knäredan -ån -ön 136 ff
Knäsjön -sjöarna 136 ff
knäst superi. 136
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Knästen 135f
Knästet -knästet 136 f
Knästknaxen 136 f
Knästmossen -myren 135
Knästret -knästret 136 f
knätt 149
knös 149
kragg m. 106
kraggskog -tall 100 106
kringomhalsenkläde 127
Kräggan -ån 106
Kräggberget 106
*krägge n. 100 106
Kräggen 106
kränka f. 88
Kusvålen 60
Kuttspegle -n 28 f
kvarnkarl 95
Kvisslen (qujslan) 34
Kyrckioberget 177
Kånåverken 88
kår m. 94
kåra v. 94
Kårfors 94
källos 169 172f
Källosängen 173
Käringbro(udde)n 125
kärlstavar 82
kärlved (kräld-) 83
kärlvedahult K-et 82 f
kärros 173
Kölhögstet 134
Ladutimmernäs 84
Ladutimmernäskätte -n 84
Laggarvålen 60
lakvål 60
landmellan 26
landvål 60
latvål m. 60
Lavasvål 50 53
Legranäs -näsbodarna
m. m. 75 ff
Leksberget -bäck-en 161

lekvål 60
Leran 77
Lerbäck-en 77 f
Lergrav- 76 f 79
Lergrovorna 77 ff
Lergrovsbäcken -källan 78
Lergruvseldret 78
Lertjärne -vasseln -vik
-åker 77 f
likväl 62
Lilla Hamptjärne 73
Lillgolvsänget (Liss-) 35
Lilltå -n 18 ff
Lillån -åsbron 23
Lima 78
Limberget 78
Limkarlsgolvet 35
linbrunn L-arna 70 74
Linbrunnskätte 70 74 80
Linbrunnänget 70
»Lind-» för Lin- 71 f
-ling 132
lingrop 70
*lingrova 69 f
Lingrovik 69 ff
Linkällorna 70 74
Linkällkätten 71 74
Linkätte 71 f 74
Linlok -myren -tjärne -vik
m. m. 71f 92
Linmyrkitt 72
linsänke L-et 71 122
Linsänkkätte 71 74
Lintjärn(s)bäcken -myren
-vik-en 71 f
Lissgovs-, se LillgolvsLissknästen 135
Liss-Lass Olas vål 60
LiBleberget 177
Lisspundet 8
Lissvålan 55
*Litterus -et 153 165 pm
Litteruskägen -slättan 153
Littran 153

Ljur- 160
lodnagel (femlods- etc.) 12
Lofskog 100
Lopptå 18
lådig m. 58
Lånan 154
Långkarlbröst (-bröstkällan) -myren 94 f
Långlmästen 135
Långlandhögstet 134
Långtogata 18
Långtå -tå(s)myren -ån
-änget 18 f 23
Lånus 154 165 170
Lånusslättan -tjärne 154
Lånåhahus 154 167
lårmellan 26
låta-upp 28
lä n. 99
Läberg 97 99 f 106
*Läderus 154 165 170
Lädran 154
Lädrogsnäs -tjärne m.m.
154 156 169
Lägern Lägernäs 76
»Löderån» 154
Lödrogs-, se Lädrogslöplågvål 59
Löresiöhohn 177
Lövberg 100 f
*löve n. 100 106
malm (mårn) 115
Mangd gn. 21
manmellan 26
Maritsvålen 60
marknagel (femmarksetc.) 12
Matsäl (Mattis-) 3
Med-, jfr MidMedstugan 2
Medväga 2
mellan -mellan 25 ff
Mellanknästen 135
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Meskus-, se Miskumetvål 60
Mickelvål 47 ff 65
Middagsberget 141
Mid- Medskog -en 1 f
Mid- Medskogsberg -et
m. fl. snu/. 1 f
Millfdömyren 127
Milltjärnbäck -hol 127
Miskubäck -en (Meskus-)
1 ff 175
Montesving 123
morkarle sågestugu 2
Morkarlpundet 8
Moränget -ängsvål 51
mosskarl 95
mun -mun 'mynning' 172
Musbergshögsta 133
myrbröst 94
myrgolv 33 36
myrhösgolv 33
Myrkränkan 88
Mållongen 114
målmellan 26
Måmsvärd -svärdbodarna
-slätten m.m. 115 f
mörkmellan 27
Nadhros 163
nagel Nageln 10 ff
nagle -naglen 10 ff
nedantill 22
Nisarby 109
NiuBbrun 177
nordanbrofolk 127
Noret 161
Norgarsäl 3
Nom (Nåren) 164
Norrusån 163
Norsoset 161 165 170
nusnäskarlar 25
Nås 163 165 pm
Nåsån 163
Nåt- 'nöt' 164

näst superl. 128
Näverberghögstet 134
Offervå1 60 62
011erklinten 177
olma olmsved 113 f
Olofbilkitt 88
Orglotet 174
Orsa 154 f 165 pm
Orån 154f
os -os 150 ff
Oset 162 165 169 ff
Osflotten -tjärn 162 pm
Osängsholn 184
Oxbergssjön 152
Oxvål 51
Prästtjärne 72
pund Pundet 8 ff
Punden 14
pundare Pundaren 16
Pundasberget 16
Pundbackarna -bäcken 9
Pundliden 14
pundnagel 11
Pundpinan 8
pundsnagel -nagle 8 ff
Pundsnageln -la -len 9 ff
Pundåsen 9
Punsdiken -vallen 8
Rackhavet 140
Rais-tån, se RisRangd gn. 21
Rannmyrtåd -(s)tåd 21 24
Realen, se Rusen
Ring(s)hult 85
Ringwidhaholt 85
Riset 20
Ristån (Rais-tön) 20
Risfloholm (-flå-) 177
riska,se -stack 55
risvål Risvålen 59 61 ff
rodkarl 95 f
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Rogsjökölen 2
Rogsjöskogen 1 ff 175
Romboverken 88
(-r)os 'åmyning' 164
Rotkarlsdraget 95
*runkarl 'rönn-' vn. 95
Rusalem 'Jerusalem' 52 54
Rusen (Rausn) 151 165 ff
Ruten Rutarna 130 f
Rutfjäll 131
Rymman -ån 155
Rym(m)us 155 165 pm
Ryssholmsglotet 174
Rådhhammar 177
Rådkiernan 175
rådmellan 26
rågata 25
Rångkarl-, jfr Lång- 94
Rångtos Rångtåa gn. 21
Rångtgisgrävning in. m. 21
Råudden 24
*rä 'rå' n. 24
Räbå,ck 24
Rädbjörka -börka 103
rännerådh 177
Rännkarl(s)rå-et -rågång
176 ff
Rättviken 93
Rävasax 91
Rävholar 52
Rävvåla, R. bruk 52
rönn 95
rönn-, jfr *runRösevål 63
Rövådike -käld 92
Saftelön 102 107
Salem 52
Salen (för Salem?) 52
Sandbrokätte 79
Sandbron 80
uSandbruks- r> 79
Sandgrav 77
Sandrumyr 75 79 f
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Sandtån 19 f
Sandtåbacken -vägen 19
Sandviksvålen 63
savtall 102
Savtallholmen 102
saxar 'lummer' vn. 92
Saxberget 91
Saxbjörrishaga
-hagabäcken 92
Saxbrunn -bäcken -lok
-myren m. m. 91
Saxnäs -vik-en 91 ff
Seget 155
Settungsgraven -myren 73
siga v. 155
Siglindorna 155
Signs 155 165 pm
Sigusdraget m.m. 155 f
Sildrugärde 75 78 f
Sillkann-, se SilvkannSilvergruvan 79
Silvkannhällarna (Sill-) 78
Sjömellan -mellaån 27 127
Sjömellet 27 127
Sjömilsås 27
Sjöändan 3
Skadagrav (Skådå-) 126
Skadavik 126
Skal(s)berget -fjället 131
skard (skal) n. 130 f
skarfiäll 130f
Skars *Schars» 131
Skarsberget -fjället 131
Skavvålen 63
Skedalen 'Sket-' 101
Skeppmorahöj den 85
Skepp(s)hult 85
Skepp(s)mor -mora 85
Sketvål (Skit-) 51
skid -ar f. 84
Skidbåga -båg(a)berg
-bäcken -åsarna 84
Skidbäcken -vasseln 82 84
Skirmarsål 3

Skipvidhahult 82 f
skrapvål 60
skvassel n. 6
Skådå-, se Skadaskård, se skard
Skäjsnäs 75 f
Skött-Lasses vål 60
Slidå-, se Slädslihällbrint 6
sloggolv 33
Slädbäcken (Slidå-) 84
Slättberg 50
Smaltå -tågatan -kätte
-åkern 20
Smed-Pers Sunnatå 21
Smågolven -golvbäcken
-moren 36
snara (snera snöru m. m.) f.
113 142
snödel (snäll) 149
Sold-, se SollSoll (Sold) -en 146 f
Soller (Solder) gn. 147
Sollerö (Solderö) -n 146 f
Solund (Sulen) 147 f
spegle -spegle-n 28
Spirisby 109
Spjutmo -ruz 69
stackgolv 33
starrgolv 31 33 f
starStarrgolvet 34 f
stav 81 f
Stavahed -en 81 f 177
Stavbäcken 82
Staven 82
Stenberg 50
stenheflingenom 132
stenkista 89
Stenudden 93
Stikåverken 88
Stocktå 18
Stopbodsknästet 136 f
Stora Täd 22 24
Storavål 50 52 63

Storpundet 8
Storvarden 52
Storvål -våla -vålen 50 52
storvålar 59
Storån -åsbron 23
strä 'strå' n. 24
Stubberöd 25
Stubbgräfning 25
Stubbhagen -muss 25
Stubbmillan 25 ff
Stubbmills grävning 25 27
Stubbröning 25
stångkarl 95
-städ 136
sunnantill 22
Sunnantillrönningen 22
sunn(an)ånskarlar 127
Sunnatå 21 ff
Sunnatå(s)källan 22
Sunnatä 21 ff
Sunnatäsvaden 21
Suttersving 123
svacka f. 120 122
svallin (salu-) vn. 92
svank svanka s. 120 122
svard, se svål
Svarvvål 51 53
svedja (svidu) f. 51
svekk 120 122
Sviduvålen 51
sving m. 123
svingbanke -dans 123
svink m. 119 ff
Svink' on. 119 ff
svinka v. 119 ff
Svinkbäcken -kätte 119
svinkla v. 119
svinkta v. 119
svinkug a. 120
svål (svard) 115 f 118
svänk -er m. 121
Svänk' (Svänke) 119 ff
Svänkån 119
svärd 'svål' 115 ff
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Svärd.sjö 116 ff
Synstvål 51 53
säldkarl vn. 95
Säljeträde -t 136
sänke n. 122
Säxen 93
Södertåt 17 f
Takvedanäs m. m. 82 f
tax taxe n. 101
taxa v. 101
Taxet 54
Taxtäll 97 101 107
Tennan -ån 156
Tennflyt -mor 156
Tennus 156 165 pm
Tennusberg m. m. 156
Tiberg 3
tidmellan 26
Timmerhultet 84
Timmersmora 84
Tinhult 86
tjurskidar 84
Tjärvedabäcken 83
Tompte Stången 177
»-tön» 20
Torgards -gårds gn. 51
Torgårdsvål 50 f
Tornäset 177
Torrberg -lid 48 50
Torrgaslok 51
Tor(r)valla 49
Torrvål 47 ff 65
Torwele -welle 49
Torråsen 48
Tranubrun 177
trasa f. 126
tregolv trestörgolv 33
Trollbron 125
Trollfars udd 125
Trollharen 125
Trollholsudden (-ås-) 125
Trollås-, se TrollholsTronde klint 149

Trutsudden 125
Trångtå 19 24
-träde 136
Trälen on. 82
tvegolv tvestörgolv 33
tyri n., Tyri on. 106
Tyrifjorden -näs -sjön 106
tå (av ut-å) prep. 22
tå -tå (-tåd -tåt) s. 17 ff
Tå Tåd Tåt 17 ff
tä -tå (-täd) s. 17 ff
Täd, se stora T.
Tällberg -et 107
tälle n. 101 107
Tällok -näs (-näsmor) 107
Täxberg -et 101
täxe n. 101
Täxåsen 101
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Vallsjöarna 162
valn ( = val) 61
Valndalen 61
Valsvedjan 62
varde -varden 48 149
Vardskär 49 144
varmos 169
varpvål 60
vassel -vasslen 7 162 169
Vasseln Vasslen 6 f
Vassgalen 158
Vasslaränge -t 172
Vassusäng(e) -t 158 f 172 f
vats- (vass- vast-) 158 f
vatshammarslie 158
vattu- (vatu- vato-) 158 f
vattuos 159 169 172
ved- (widå-) 81
Viffarnäsudden 125
Und-, -und 140 ff
Vikarheden 125
underbreda (um-) f. 80
*Vindfrun 125
Undtjärne 140
Vindfrunäset 124 f
Upp-Djusen 152
Vindfång(ar)näset 124
uppefter (uffter) 19
Vindfällnäs -et 124 f
Upplåtkällan -myren 28 Vindförberg-et 124 ff
*Uppslått-» 29
Vindförbergsudden 124
us -us 150 ff
Vindförnäs 124 ff
Usänget -eskällan 157 173 vindvål 59 62
utefter 19 23
Vitturn 144
utlöp 172
Vrånghult 86
ut-å, jfr tå prep.
våg Vågen 15 f
uålbärgs Ek 56
vål 47 pm, särsk. 61 ff
Vål on. 53 57
val ( = vål) 61 67
Vål (Vål-) gn. 47
Valangskälen 65
våla v. 55 62 f
Valdroån 162
Våla 54 64 66
vale m. 61 65 67 f
Vålan 55 f
vallan (gval-) 58 62
Vålarna -ne 50 54 63
valfälla -fälle 62
Vålarvet 57 60
Valir Vålir 54 66
Vålaränget 57
vall -vall 49 65
vålberg m. 56
Wallarby 162
Vålberg -et 56
Vallerås -ros 161 f 165 pm vålbod 60
Valleråsvallen (-ros-) 161 Vålbodarna 52
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Vålbråt- 62
Vålbäcken 55 f
Våldalen 64
våle m. 61 ff
Våle 63 f
Vålemyr 64
Vålen 47 f 50 53 f 63 f
Våles- 64
Vålet 63
vålfall Vålfall-et 58 62
Vålforsen 64
vålfälle Vålfället 62
Vålgrävning 55
Vålgård -en 55
Vålheden 56
Vålholmen 58
vålig a. 60 62
Vålingen 64
Våling(s)- för Våläng(s)51 57 64
Vålkvarnen 55
Vålkätte 55 57
Vållandet -en 62
Vållen 'Vasseln' 6 169
Vålmarken 58 60
Vålmor 55 f
Vålmossen 58
Vålmyr -en 57
Vålmyrbäcken 57
Vålnäs 57
vålot a. 62
*Vålrödet (Vår-) 58 ff
Vålröjning 55
Vålsbo 56
Vålsjön 58 64
Vålsta 64
vålstack 59
Vålstig 48 f
Vålsveden 58 60
Vålsänge -t 57
Våltjärnen -tjärnet 58 64
Våltomt 55

Våltäkterna 58 60
Vålvik 55
Vålån 56
Vålånger 64 f
Vålåsen. 57 59 67
Vålänge-t -ängen 55 57f 64
Vålängsmyren -tjärne
51 57
Vålö Vålön 64 67
Våman -ån 157
Våmhus 150 157 165 pm
vången 'ingen' 129
vår f. 58
Vår- för Vål- 58 f
vårbäck V-en 58
Vårfallet 58
Vårgårda 59 67
Vårtjärne -arna 59
vädermellan 26
väggmellan 26
vmla f. 65
Våla Välan 65 f
~le m. 65 67
Välen 64 66
Wällebäcken 177
värde m. 67
»Wärdshus-» 158
värn (ut- inne-) 43 f
Väst-B(j)örka 102
Västervåla 54 64
Västgötvålen 61
Väst-i-Vål 53
Väten 144
Vörderås 162 165 pm

Ålberg 68
ålder-, se alderÅlderlunddikarna 98
ålkista 89
Åmellan 27
åmynne 172
åmål 172
ånsmun 172
årgång Årgången 172
Åros-et 172
Åränge -t 172
Åsunden 148
åtantill 22
Älderhol -holskätte 98 ff
*äldre n. 98 107
Äldris, jfr EldÄlvaränge -na 172
älvos Älvoset 172
Älvros 133 164 172
Älvögat 154
Ämågrovan 79
ändgolv 33
ändmellan 26
Äspda1 107
äspe n. 100 107
Äspe-Mjärdungar 108
Äspenbron -myr 108
Äspenäsudden 108
Äspnas -tjärne -änget 107f

öfwerbötebögen 177
öga ortn. elem. 154
ökvål 60 62
Öran 154 f
öse n. 150 155
Ysma 47 149
Öst-B(j)örka 102
ytterböthebögen 177 "
Yxhult 86
Österberg 109
Östervåla 54 64 66
Öst-i-taxet 54
ågå'ng Ågången 172
Östvål 51 53
Ågärna -er 37 ff
Ågärnbröt -myr m. m. 37 Ötjärne 72
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Fig. 1. Nutida vägförbindelser mellan Venjan och Lima
4
2. Avsnitt av karta »Bebyggelse och vägar inom Lima och
Transtrands socknar under 1600-talets senare hälft»
5
3. Stångändan på ett träbesman
12
4. östnorstrakten i Mora sn
38
5. Utmelandstrakten i Mora sn
38
6. Äskåsen (»Högståsen») fäb. i Orsa sn
38
7. Tallhed fäb. i Orsa sn
38
8. Enåbergs (Blecka) fäbodtrakt i Orsa sn
39
9. Trakten Holen-Vångsgärde-Torrvål(-Viborg) i Orsa sn
40
10. Utanmyra by på Sollerön med västlig omgivning
53
» 11. Granå-trakten med Grunuberg fäb. i Orsa sn
110
12. Gesundaberget och broleden Sollerön—Gesunda
142
13. Littrans utlopp i Vanån vid byn Stutt, Venjan
153
14. Trakten kring Lädrans (Löderåns) utlopp i Vanån
156
15. Trakten kring Brindåsen vid gränsen Järna : Äppelbo.
161
16. Trakten NV Skålö by i Järna sn
163
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