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FÖRORD.
En andra serie »Dalska namn- och ordstudier» (I: 2), i enlighet med den redan tillkännagivna planen, föreligger nu uppsatt.
Medan i första serien av utrymmesskäl kunde medtagas blott
12 artiklar (med sidantal växlande mellan 6 och 24 eller i
genomsnitt 12-13), omfattar denna 21 art. (med sidantal växlande mellan 3 och 25 eller i genomsnitt 8-9). Uppordningen,
som väsentligen tar sikte på motiv och sakinnehåll, har jag
sökt i möjlig mån harmoniera med föregående och följande
serier. Förordsavdelningen har i I: '2 planenligt kunnat göras
mindre än i I: 1, då här endast upptagas nytillkomna källor
och förkortningar etc. Motsvarande kommer att gälla I: 3 if.
Några medeltida och yngre dombrev (gräns- el. fastebrev) har
jag funnit skäl intaga som bilagor också i förevarande del. För
den, som närmare befattar sig med studium av ett områdes ortnamn etc., är det ju nämligen förmånligt att ha gen tillgång till
de urkunder som utgöra dess viktigaste äldsta namnkällor och
vid upprepade tillfällen behöva åberopas. Flera av bilagorna i
I:1 citeras även i denna del. Att de icke varit överflödiga, därpå
har jag också fått yttre bevis. Ett påtagligt sådant träffas i
årgång CXXII (1948) av den isländska tidskriften Skirnir: art.
»Um Sylgsdali», vari dåv. lektorn vid Håsköla Islands fil. lic.
Holger Öberg under hänvisning till av mig i DNO I: 1 s. 27
och 157 framhållna skriftformer för sjön Siljans namn — f. ö.
i anslutning till det av mig aa s. 36 gjorda uttalandet om ett
uttryck i Grettis saga Asmundarsonar — mera ingående har
redogjort för användningen i fornvästnordiska källor av provinsnamnet Siljesdalarna (isl. Sylgs-- Sylgis-, äv. Syrgisdalir o. d.).
Av de i 1:2 intagna kartbilderna ha fem (fig. 2, 5-6, 17b, 18)
renritats av fru Gun Björklund och en (fig. 4) av fru Sonja
Holmbäck.
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För värdefulla påpekanden i samband med korrekturöversyn
tackar jag professor Dag Strömbäck.
Amanuensen fil. kand. Stig Björklund, som också haft vänligheten att (med vederbörligt tillstånd) i Uppsala Landsmålsarkivs tjänst genomgå ett korrektur av arbetet, har därvid
hjälpt mig med en del kontroll; vilket tacksamt erkännes. Min
hustru betygar jag även denna gång min erkänsla för beredvilligt bistånd med renskrivning m. m. Slutligen vill jag uttala
mitt tack till Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB för ett gott
samarbete.
Det må här tillåtas författaren framhålla, att borttagningen
av delbeteckningarna å titelsidan till tidskriftsupplagan av
Dalska namn- och ordstudier 1: 1 är en åtgärd av redaktionen
och står helt för dess räkning.
På förekommen anledning får dessutom erinras om att det
av kolumntitlarna på vänstersidorna i verket DNO 1—III tydligt framgår, hur varje särskild del vid citering lämpligen
betecknas.
Uppsala i mars 1950.
Bror Lindén.

Arkivkällor och litteratur samt förkortningar.
Här upprepas icke fall, som redan angivits i del I: 1.
Ahlberg, M., Presensparticipet i fornsvenskan. Lund 1942.
Ahnlund, N., Jämtlands och Härjedalens historia. 1. Stim 1948.
Almquist, E., Dalarnes flora. Lund
1949.
Arboga stads tänkebok. Utg. av E.
Noreen och T. Wennström. 1-3.
Upps. 1935-40.
Bannbers, 0., m. fl., Staden vid Falan.
Häft. 1-5. Falun 1925-27.
Bergman, G., Utvecklingen av samnordiskt E i svenska språket. Upps.
1921.
Bernholm, J., Rättviksciceronen. Stlm
1916.
Boöthius, B., Skogen och bygden. Stlm
1939.
Boöthius, G., Studier i den nordiska'
timmerbyggnadskonsten från vikingatiden till 1800-talet. Stlm
1927.
Botaniska studier tillägnade F. R.
Kjellman. Upps. 1906.
Brag, E., I Dalarne. Lund 1877.
Bremer, Fr., I Dalarna. Stlm 1845.
Brevner SNS = Brevner, E., Sydöstra
Närkes sjönamn. Lund 1942.
Broman, 0. J., Glysisvallur. Utg. af
Gästrike-Helsinge nation i Uppsala.
Upps. 1911-38.
Dalarna. Forntids och nutids möte.
Under tryckn., Stlm 1950. Häri ingår förf:s art. »Dalarnas ortnamn».
Danell, G., Nuckömålet. Stlm 1905-34

DN = Diplomatarium Norvegicum.
Chria 1847 ff.
DSN = Danmarks Stednavne. Khvn
1922 ff.
Elfdalens Hembygdsförenings midsommartidning
»Skansvakten».
1916 ff.
Elgqvist, E., Skälv och skillingar.
Lund 1944.
, Ullvi och Götevi. Lund 1947.
Ev = Evertsberg Ä.
Falk, Hj., Grammatikkens historiske
Grunnlinjer. Kria 1923.
Falk, Hj., og Torp, A., Dansk-Norskens Syntax. Kria 1900.
Festskrift tillägnad Hugo Pipping.
Hfors 1924.
Festskrift till Rektor J. Qvigstad. Oslo
1928.
Festskrift till Iwan Wikström. Lund
1947.
Fick-Torp = Fick, Aug., Torp, A.,
Falk, Hj., Wortschatz der germanischen Spracheinheit. Göttingen
1909.
FMS = Folkmålsstudier. Hfors 1933 if.
Folkminnesstudier tillägnade Hilding
Celander. Gbg 1926.
v. Friesen, 0., Om de germanska mediageminatorna. Ups. 1897.
Fskr R. Pipping = Hyllningsskrift till
Rolf Pipping. Åbo 1949.
GND = Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu-Kuriren. Årg. 1 ff. Falun 1923 ff.
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Grip, E., Skuttungemålets ljudlära.
Stlm 1901.
GRÄ = Gamla Rättviksområdet, dvs.
området för Rättviks sn särsk. före
Ovanhedsfjärdingens (Bodas) avskiljande år 1875.
Gvb = Gävleborgs län.
Hafström, G., Ledung och marklandsindelning. Upps. 1949.
Hald, Kr., De danske Stednavne paa
-um. Khvn 1942.
Hallesby, H., Stedsnavnene i en Ostfoldbygd. Oslo 1945.
Hellquist »1600-t.» = Hellquist, E.,
Studier i 1600-talets svenska. Upps.
1902.
Hesselman, B., Huvudlinjer i nordisk
språkhistoria. Upps. 1948-.
Hildebrand, K.-G., Falustads historia
1641-1687. Falun 1946.
Historiska studier tillägnade Nils Ahnlund. Stlm 1949.
Ho = Holen 0.
HsHNS = Hesselman Huvudlinjer etc.
Hiil, Hillphers DagbDal (jfr 1: 1) avser fr. o. m. 1: 2 Falu-Kurirens
utgåva (Falun 1921).
Hälsingerunor. 1947 ff.
Ihre, Joh., Glossarium Suiogothicum.
Ups. 1769.
Isaacsson, A., Om Södra Fjärdhundralands folkmål. Stim 1923.
'versen, R., Normal Grammatikk. Oslo
1946.
Jirlow, R., Zur Terminologie der
Flachsbereitung in den germanischen Sprachen. Gbg 1926.
Jöhannesson, A., Die Suffixe im Isländischen. Rkv 1927.
Jämten. Heimbygdas tidskrift: II.
Utg. av Eric Festin. 1907 ff.
KoncRb = konceptrevbok. Jfr Rb
(1:1 s. nu).

Kn-Kr-Ho = Knudsen, G., Kristensen,
M., Hornby, R., Danmarks gamle
Personnavne. Khvn 1936-.
Krohn, G., En Fodtur gjennem Wermeland og Dalarne. (1852.) Chris 1862.
Kröningssvärd, C. G., Flora Dalekarlica. Fahlun 1843.
Li (för Lis) = Lisselby Mo, i sammanställn. RbLi-Mork.
Lind, E. II., Norsk-isländska personbinamn från medeltiden. Ups. 1920
-21.
Lindroth, Hj., De nordiska ortnamnen på -rum. •Gbg 1916.
v. Linné, Carl, Flora Dalekarlica. Ed.
Ährling. Örebro 1873.
Matras, Chr., Stednavne paa de fxreske
Noräuroyar. Khvn 1933.
Meddelanden från Svenska Riksarkivet. 1875 ff. (N. F. 1901 ff.)
Meddelanden från Hälsingslands fornminnessällskap. 1931 ff.
Manges de philologie offerts å M.
Johan Vising. Gbg 1925.
Mo&er,, I., Småländska skärgårdsnamn. Upps. 1933.
-, Studier över slutartikeln i starka
. femininer. Upps. 1946.
Montelius, S., Fäbodbygden i Järna
socken. Falun 1949.
MT - får nu' sägas beteckna förutvarande »Mora tingslag» (socknarna Mo So Ve Vå). Jfr 1:1 s.
Natur i Dalarna. Gbg 1949.
NiVBSO = A. Nilssons (Eskeröds)
karta över vägar och båtleder i
Sollerö socken, GPS s. 364-65.
nmnsv. = normaliserad äldre nysvensk
(språkform) -svenska.
Noreen, A., Geschichte der nordischen
Sprachen. Strassb. 1913.
Nygaard, M., Norron Syntax. Kria
1905.

1 Sedan tingslagsindelningen år 1948 blivit ändrad.
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Nysunds socken. Minnesskrift. Örebro
1938.
Ohlsson, B., Blekingskusten mellan
Mörrums- och Ronnebyån. Lund
1939.
Olsen, M., Hedenske Kultminder i
norske Stedsnavne. Kria 1915.
Orsa socken. I. Stim 1950.
Pers, A., Rull Mats. Människor och
natur i min hembygd. Västerås
1922.
Persson, P., Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. npps. 1912.
, Studien zur Lehre von der Wur-.
zeler weiterung und Wurzelvariation. Ups. 1891.
Pipping, H., Finländska ortnamn.
Hfors 1918.
Prytz, A. J., En lustigh comcedia om
konung Gustaf then Första. SvLm
1882 : C. Upps. 1883.
Reitan, J.. Vemdalsmålet. Oslo 1930.
Rig. Tidskr. utg. av Föreningen för
svensk kulturhistoria. 1918 if.
Ro = Rothagen So.
Rydberg, 0. S., m. fl., Sverges traktater med främmande magter. I-.
Stlm I877-.
Saga och sed. K. Gustav Adolfs akademiens årsbok. 1934 ff.
Sahlgren, J., Vad våra ortnamn berätta. Stim 1944.
Schwartz, E., Om oblika kasus ock
prepositioner i fornsvenskan från
tiden före år 1400. Ups. 1878.
Sj = Sjökort.
SMR = Svenska medeltidsregester.
Förteckning över urkunder till
Sveriges historia 1434-41. Utg. av
Sven Tunberg genom B. Enander,
K. Kumlien, R. Svanström. Stim
1937.
SNF = Studier i nordisk filologi. 1910
ff.

SOH = Sveriges ortnamn: Hallands
län. 1948 ff.
Solders, S., Älvdalens sockens historia.
I. Nyköping 1936.
St = Stutt Ve.
Steenstrup, J., Mxnds og Kvinders
Navne i Danmark gennem Tiderne.
Khvn 1918.
STR Dal etc. = Svenska Turistföreningens resehandböcker, N. S.:
Dalarna, Värmland och Bergslagen.
Stim 1945. Dal. och Bergsl. 1949.
Styffe BSH Styffe, C. G., Bidrag till
Skandinaviens historia ur utländska
arkiver. Stim 1859-84.
Swart, P., Konung Gustaf I:s krönika.
Utg. av Nils Eden. Upp& 1912.
Svartb. = Registrum eceleshe Aboensis
eller Åbo domkyrkas svartbok. Utg.
gm R. Hausen. Mors 1890.
Svensk Uppslagsbok.
Säve, Carl, Dalmålet 1-IV. Mskr
UUB R 632. •
Tamm, Fr., Om avledningsändelser
hos svenska adjektiv. Ups. 1899.
, Om fornnordiska feminina, afledda på ti och ifict. Ups. 1877.
Terner, E., Studier över räkneordet
en och dess användningar, förnämligast i nysvenskan. Upps.
1912.
Ti = tiondelängd.
Tunberg, S., Stora Kopparbergets
historia. I. Upps. 1922.
, Studier rörande Skandinaviens
äldsta politiska indelning. Upps.
1911.
Veirulf, 0., Bygdestudier i Västerdalama. Upps. 1935.
-, Skogarnas utnyttjande i Älvdalen före storskiftet. Upps. 1937.
Wessen, E., Nordiska namnstudier.
Upps. 1927.
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Vestlund, A., Medelpads folkmål. Stlm
1923—.
vsv. = västsvensk -a.
Västmanlands fornminnesförenings
årsskrift. 1874 ff.
Xenia Lideniana. Festskrift tillägnad
prof. Evald Lidkn. Stlm 1912.
Ymer. Tidskr. utg. av Svenska säll-
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skapet för antropologi och geografi.
1881 ff.
Åström, P., Degerforsmålets formlära
jämte exkurser till ljudläran. Stim
1893.
ön = öna Mo.
Örebro läns Naturskyddsförenings årsskrift 1936.

Signa för ortnamns- och dialektupptecknare samt
korrespondenter.
Gälla namn- och ordsamlingar samt manuskript i SOA och ULMA resp.
brevmeddelanden i förf:s ägo. För ko rrespondenter anges titel och hemort.
A.J. = Alrik Jonasson, trädgårdsmästare, Bjursås.
A.Th. = Anna Thomson fru, Skålö Jä.
A.W. = Anders Westgärds, hemmansägare, S. Bergsäng Le.
B.G. = Benkt Granholm.
C.L. = Carl Lindberg.
E.L. = Erik Löv, byföreståndare,
Vångsgärde 0.
F.E.H. = Finn Erik Hansson, hemmansäg., Hansjö 0.
F.R. = Filip Rombo.

G.H. = Gösta Hällen.
G.T. = Gunnar Tideström.
Hj.L. Hjorvard Leonardsson, redaktör, Mora.
J.B. =Johannes Boöthius.
J.G.
Grudd Joh. Andersson, chaufför, Gruddbo So.
K.S. = Karl Söderberg.
L.G. = Lena Gabrielsson.
O.B. = Ola Bannbers.
R.K. = Rudolf Kjerskn.
S.B. = Stig Björklund.

För Termer, Tecken och Övriga observanda se I: 1 S. XVII ff.
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Alf er- Äffar-, ett österdalskt f. d. gårdsnamn.
Ett språkelement Äffer- Äffar- ingår som förled i flera gamla
lokalitetsnamn inom Mora sockens område, nämligen : 2
;beer- el. Åffaråsen åper-3 eeicer- ckfaraistt o. d. - - • -L - Mo
c'efar- &furst - - • - NVe, höjdsträckning c:a
2 km. Ö Kräggån. — äfweråsen 1761 Db4; Äfferåsen 1764 Lk;
Eferåsen Widmark »MoVåSoSi» o. Gk102S0, Efferåsen G102.
Ht: t Äfferåstorpet f. kolartorp (under Kräggaholms bruk) Ö Trollflyt, skr. Äfferås Torpet 1764 Lk. c Åffer- el. Ä ffartjärne s. u.,
sjö ONO åsen. — Effertj. 0-102, Efertj. GkSO.
iffaHråd åla- - c'efaröd - - • 2- 5, f. sloge i trakten av Acksi
fäb. vid Ryssån. — Effröd Äfröd Efvaröd Effarod 1845
RbVi, Westra Efferod 1848 SSkbVi:Acksi-Stenissäl.
tiffarenä.s, bebyggt näs (by el. gård), troligen vid Siljan. —
Kom f för rätta Nyis Andersson j Äffarenääs och talade till
Oloff anderSsons Hustru vm en nyrödning Bom Börell å NäBi
hadhe henne giffwit vpröddia på markene . 1553 DbMo.6
1 Om begreppet gårdsnamn se 1:1 s. xvit.

Uppt. B.L. 1933-46 (SOM, där ej annorlunda anges.
I uppt. O.B. 1916-17 ULMA 310 tecknas tlfcer- med akut akcent, vilket
måste bero på missuppfattning.
4 Betr. fw för riktigare fr jfr .Effuer- 1606 för Efferarvet i Al, s, 4.
5 Förledens r har förstummats eller uppgått i efterledens.
6 Jag har förgäves efterfrågat namnet i °Ska Morabygder. Och jämförelse
med personuppgifterna i samtida räntelängder ger icke klarhet i frågan. Visserligen finner man i Nusnäs 1539 1550 en Oloff Andersson och 1562 både
en Nils Andersson och en »Hustru Karin». Därtill kommer att Nusnäs är
den av näs-byarna i nuv. Mora sn, om vilken man ännu idag i trakten oftast
säger bara Näset (: ut-å näset Fä, öst-å näset So osv. — se nedan s. 166).
Men å andra sidan nämnes i längderna från denna tid ingen Börel under
Nusnäs men väl ett par (Birie/ Månsson 1539 och Biriell Jönsson 1562)
under Lisselby-Morkarlby; jfr ortn. Byrilhol 1845 RbLi-Mork. Och i Isunda,
som innefattar flera smärre näs, har av gammalt funnits en Byril-gård; jfr
2

3
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Elementet ffer- ffar- låter sig inte med full säkerhet artbestäMmas enbart med Moranamnen. Redan dess form (äldre
Äffar-)1 ger dock ett starkt intryck av personbeteckning, och
en sådan är mycket plausibel som bestämning till näs i fallet
Äffarenäs. Ägonamnet ÄffaHråd är sammansatt med di. red
råd fsv. rup fvn. mö n. 'röjning, inhägnat skogsänge' 2, och
i dylika namn bildas bestämningen oftast av gårdsnamn; jfr
t. ex. Kånårdd (vartill Kånåsjön strax SO Äffertj. — se 2: 2A)
Mo och Spjutråd Ve: till gårdsn. Keinå (av Kane) 3 resp. Spjut.4
Förmodligen har också ÄfFeråsens namngrupp primärt avsett
slåttermark; »logar» ha veterligen av gammalt funnits i åsens
omgivning. Man vågar på dessa grunder räkna med att elementet ffer- ffar- utgöres av ett gårdsnamn som vid nyare
tidens början (då skrivet krare) funnits i Mora. Detta namn
kan möjligen ha härstammat just från )1:tfarenäs och föreligger
i så fall icke säkert i bebyggelsenamnet — vars förled kan
utgöras av ett tillgrundliggande personnamn — men bör innehållas i samtliga de andra anförda namnen. Medan _Äffa(r)råd
kan antagas anlagt av folk från Vika-Vinäsbygden (f. Strandbygge settung), skulle man för Äfferåsens grupp snarast böra
räkna med hävdare från f. Morkarla settung.5 Gårdsnamnet

Byreigeird c:a 1845 RbIs, Byrilgård RbYin. (Rör. mansnamnet ifråga jfr
DD Reg. s. 5 f, Lg-Br-Li under BiTrghulf, J. Steen strup Muends og Kvinders
Navne s. 104, H. Ståhl i NoB 29 s. 63, Kn-Kr-Ho 1 u. Byrial, ävensom
R. Hornby i NK 7 s. 203). Uteslutet synes i alla händelser, att krarenäiis
skulle vara en förvrängning för Färnäs (under påverkan av andra då kända
/ar-namn), alldenstund detta bynamn i samma tingsprotokoll 13/12 1553 förekommer skrivet på vanligt sätt: Färnääs.
i Oavsett namnets härledning bör förhållandet -ar- — -er- förstås så att
formen med e-ljud utvecklats ur den förra genom a:ets försvagning. Jfr härom
nedan s. 6.
2 Jfr HqE0 under ryd.
3 Ex.: Kane Per Erflon och Kane Mattis i Morkarlby 1550 Jb.
4 Ex.: Spiute Lafle i Långlet och Spiute Pedher i Evertsberg 1550 Jb.
Pers GPM s. 29 33.
Såsom framgår av Widmark »MoVåSoSi», tillhör utskogsområdet kring
Äfferåsen numera (efter storskiftet) Selja och Hemus byar men flankeras av
Vika-, Isunda-, Utmelands- och Morkarlbyägor. Vid nyare tidens början bör
de emellertid ha varit allmänning under Morkarla settung. Om dåtida settungsförhållanden se DNO 1: 1 s. 39 if.
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Äffar- Affer- har med andra ord möjligen förekommit på två
ställen i västra Mora.
Måhända har samma gårdsnamn också någon tid begagnats
inom Mora Östbyggesettung. En ombildning därav, med / för r,
synes föreligga i ägonamnen Ä ffelkrok
slogänge vid Jäckån
ÖMo (skr. Äffelkrok 1766 Lk; Effel- Äffelk-rok 1843 RbNuFäNoBeVa, Effelkroksänget 1843 RbVa)1 och 9.21:fre/kätte (Effelkitt 1843 RbBe).
Också inom Orsa sn möta några natur- och ägonamn på
Äffer- (Äffel-), näml.: Äffergärde It,far- åkermark i Hansjö2;
Äffermyy -en a/r- &fal- o. d. odling SSO Ismarvål på Torrvåls
hemskog — skr. Offermyren 1884-86 SSkTorrvål, Äffertomt s. u.
ängs- och åkerområde i Viborgs by med en källa samt spår av
äldre bebyggelse.3 Determinativets betydelse är i dessa fall nu
lika okänd som för moranamnen.4 Men enbart il:ffertornt tyder
på att vi även här ha att göra med ett gammalt gårdsnamn
i förleden5, och orsanamnens spridning överhuvud talar i samma
riktning. Från Orsa kan f. ö. ett äldre dylikt gårdsnamn faktiskt
påvisas. I en räntelängd av år 1545 står att läsa: Effare Lafle
i Degraberg, likaså 1552: Effare lajle i Degerbergh. Nu är
Digerberg just det höjdparti, varpå byarna Viborg-Ismarvål
och Torrvål ligga — jfr G103; och man torde av uppgifterna
äga rätt sluta att Äffertomt (med Afferkälla) och Affermyr ha
namn efter folk av Effare Lasses på Digerberg släkt. Något
1 Äffelkrok har i vår tid även varit öknamn på en färnäskarl, som ägt ett
änge i trakten.
•
2 Uttalsformen enligt BoöOM s. 100. Forsslund uppger Äffärgärd MD 1: 4
s. 75; en orsabo skriver Affagärd (F.E.H. 1/10 1946).
3 Uppt. B.L. 1936 och B.G. 1946 SOA samt brev J.B. 11/12 1946, 29 /3 och
16/4 1948. Den sistnämnde skriver Effer- men tecknar
— Var-.
4 Upptecknaren B.G. skriver Torrvål-Viborgnamnen under uppslagsformenpå
Offer-. Han upplyser under »Offermyren»: ålar finns ej som levande dialektord, men meddelarna äro eniga om att namnet betyder »Offermyren» (1946 SOA).
Denna uppfattning kan utom av den partiella ljudlikheten tänkas influerad
även av det faktum att på norra delen av Äffertomt ligga de s. k. Fröhällarna
stenhällar med (nu igenvuxna) gropar vilka torde ha betraktats
som offerhällar och sannolikt verkligen så varit — jfr s. 113.
5 I revböcker från Moraområdet, excerperade för SOA, äro ägonamn på
-tomt med gårdsnamn som förled mycket vanliga.
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Äffar-folk får väl också antagas en gång ha funnits i Hansjöbygden.
I ytterligare en Österdalsbygd påträffas namnelementet Äffer(Effer-), näml. i Åls sn med bynamnet _E:tro-arvet &.faritrva.1
Skrift: Effer arffuett 1566, Effr arffwidtt 1569, Efferarffuedh
1588 (-att) 95, Effuerarfuedt 1606; (jfr Effuersuedt 1607 09,
Effuersuedt Anders Olsson 1612, Efwersuedh Anders Olofsson
1613) Jb; Efferarfvet ArÅl, G97; Efferarvet SOF.
I uppsatsen »Bebyggelsenamnen på -arv(et) i Falutrakten»
NoB 29 har II. Ståhl vid tolkningen av de enskilda namnens
förleder, s. 43 if, tillämpat principen att i möjligaste ..mån se
personnamn eller personbinamn i dessa. Sådan härledning är
väl också riktig för flertalet gamla dalska bebyggelsenamn på
-arv(et).2 Nu förhåller det sig emellertid så, att i Ovansiljan
arv-namn uppenbarligen bildats med gårdsnamn som bestämning,
dvs, för att ange en jordäga som erhållen i arv från en viss
gård.3 Från Sollerön, där typen alltjämt är levande, kunna
anföras exempel ss Brånzetarvet (skog), Danilarvet, Tollaarvet:
till gårdsn. Brårnå, Danil, Tolla.4 Denna namnbildningsprincip
kan naturligtvis vara gammal, och sannolikt har den praktiserats även nedanför Siljan. Gårdsnamn ha använts i Dalarna
alltsedan medeltiden; från 1400-talet finnas spridda exempel,
och under 1500-talet tilltar benämningstypen kraftigt i frekvens
för att under de följande århundradena bli alltmera förhärskande.5 Gårdsnamnen utgöras ju till mycket stor del av personnamn, oftast i genitiv.6 I deu mån förleden i ett först från
nyare tid känt dalskt arv-namn lika väl låter sig uppfattas
som ett (på personnamn bildat) gårdsnamn och i synnerhet då
1 Uppt. H.S. 1931 SOA.
2 Men uppenbarligen finnas åtskilliga undantag. Och för de i ÖvD (särsk.
OvSi) så vanliga naturnamnen på -arv -arvet ligger saken betydligt annorlunda till. Se komm. art. »Betydelsegrupper av arv-namn.
3 Jfr förf. DNO 1: 1 s. 41 not 1; äv. art. »Orsa sockens naturnamn» i verket
()isa socken 1, s. 555.
4 Uppt. B.L. 1943 SOA.
5 DD, Jb, Db, Ky.
6 För exempel på stamform se DNO 1: 1 s. 40 not 6 och här s. 116.
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ett homofont sådant faktiskt kunnat påvisas', föreligger således
den alternativa möjligheten att arv-namnet kan innehålla gårdsnamnet. Huruvida bestämningen Effer- i byn. Efferarvet är
gårdsnamn eller personnamn, vågar jag icke avgöra, ehuru jag
nog finner det senare alternativet troligare för ett så pass
gammalt namn." I varje fall kan såväl arv-namnselementet som
det från OvSi påvisade gårdsnamnet Äffer- Äffar- (Effer-) antagas bildat av en personbeteckning. Utgångsformen för båda
är enligt min mening fdal. *Heöfara, genitiv av det särskilt
från svealandsurkunder kända fsv. mansnamnet Hedhfari: hetfani in hogaby 1336 trpl, Iletfare i Berga 1442 Upl, Hedhfara
-(tydl. dativ) 1361 Små.2
Vid härledningen av det dalska gårdsnamnet och ortnamnsffer- Äffar- (skr. Äffare- 1550 Mo, Effare 1545 52 0,
elementet
Effer- 1556 kl) ur fsv. mansn. Hedhfari -a har jag räknat med
följande ljudhistoriska fenomen: 1. Bortfall av h- redan i den,
kanske i Bergslagen eller Nedansiljan under medeltiden uppkomna form av dopnamnet som legat till grund för gårdsnamnet — det finns nämligen åtskilligt som tyder på att bortkastandet av initialt h ej varit genomfört i övre Osterdalarna
redan vid 1500-talets mitt.3 2-3. Assimilation öf>ff och därmed sammanhängande förkortning av förledsvokalen é (< ei)4 —
märk dock NVe-formen iifer- med lång halvlång vokal och
kort f-ljud.2 4. Apokopering av ändelsevokalen a, normal med
'Jfr t. ex. tAmundsarv -et (AmunBarffue 1539, Amundz- 1562, AmundsAmunfi- Amundhsarff 1569 Jb Pers GPM), f. by på Sollerön : Amus ånflusännu brukligt gårdsnamn i So, av *2-1mun& (jfr skr. Amundz AnderE LarBon
la Rör. åldersförhållandet jfr s. 8 not 1.
på Soll 1637 Db).
2 Jfr Lg-Br-Li s. 98. Från runurkunder (utg. Liljegren, Dybeck, v. Friesen,
WesAn—Jansson osv.) synes intet belägg stå att uppbringa.
3 Dock får man nog räkna med möjlighgten av sporadiska bortfall i starkton
även här, t. ex. i genom andra ljudförändringar etymologiskt fördunklade namn.
Rör. dylika förhållanden se komm. arb. »Om bortfall och tillskott av h i dalmål, särsk. övre Österdalmål».
4 Liknande utveckling träffas t. ex. i sv.di. (äv. dal.) goffar godfar 'farfar,
svärfar; Tor, åskan': jfr även skrivn. Boffara 1410 SD för nuv. byn. Bojåra
i Hanebo Räls, tro!. av *Böåfara.
5 Kan möjligen bero på sekundär kvantitetsförskjutning i samband med
jämviktsartad förledsbetoning.
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hänsyn till namnelementets funktion som förra sammansättningsled — att gårdsnamnen i muntlig användning tjänstgöra
som kompositionsleder, har påpekats i 1: 1 s. xvii. 5. Övergång,
ej helt genomförd, av -ar- > -er- i ställning som reducerad (ändelseliknande) mellanled — jämför likartad försvagning a> e
i gamla genitivändelsen -ar- (nu oftast -er- i OvSi)1 ävensom
sporadiskt i -ar- < -arv- i åldriga sekundärnamn (nu växling
-ar- -er- i både OvSi och NeSi).2
Personnamnet fsv. Hedhfari synes förtjäna en kommentar.
Namnet är belagt enbart på svenskt område. Det förefaller
icke att höra till den dominerande grupp av fornsvenska dopnamn som bildats av ärvda nordisk-germanska namnelement i
fri kombination utan logiskt inbördes samband.3 Något Hedhtycks ej ha förekommit som namnled4, och ett enkelnamn * Hedhe
är styrkt blott i ett fall: dom. Magnum hetha sun 1291 SD 2
s. 107.5 Elementet -fan, fvn. -fani m. 'en som far' 5a uppträder
visserligen i några nordiska mansnamn, och i fallet fda. Ighilfar (med talrika belägg från Nordjylland 1329-1507) tycks
en helhetsbetydelse icke vara att räkna med.° Men i ett par
andra svenska namn föreligga otvetydigt appellativer, sålunda:
run. Estfari 'estlandsfarare'7 och Natfari (känt från en sörmländsk runsten och ingående i ortn. Natfarathorp 1346 nu Naffentorp i Bunkeflo Skå).5 Det senare, med bet. 'han som far (reser,
går) om natten', måste vara upptaget som dopnamn från att
1 Många ortnamnsexempel lämnas 2: 1-2 passim samt 3: 2. Jfr LvDG 1 s. 109
och 2 s. 124 126.
2 Se koms. art. »Betydelsegrupper av arv-namn ..».
3 Om dylik namnbildning och därvid tillämpad s. k. »variation» se t. ex.
Steenstrup aa s. 14 f, Wess&L NordNamnst s. 5 if, A. Janzb i NK 7 s. 31 if.
4 Om fy». -heiår, av annat ursprung, se NK 7 s. 105 f 122 (Janz63).
5 Jfr Lg-Br-Li s. 98. E. H. Lind, Ortnamnens insats i den gamla nordiska
dopnamnsbildningen (Fskr II. Pipping s. 330), antager namnet bildat på ett
ortnamn fnord. Heiör. Jämför mitt ponerande av ett bygdbonamn fdal. *hMe
'hedbo', som i gen.pl. *hi5öna kan ingå i vissa ortnamn på Hen- (En-), enligt
DNO 1:1 s. 28 not 1.
Sa Ej berört i översikten NK 7s. 97 if.
6 Kn-Kr-Ho 1 sp. 612, jfr sp. 1700 f. — Om elementet fsv. Ighil Ighul
fy». igun, använt som förled i ett flertal östnordiska personnamn, se Wessål
aa s. 106, Janzb i NK 7 s. 261, Hornby ib. s. 206.
7 Jfr NK 7 s. 282.
8 Lg-Br-Li s. 180 och 344.
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ursprungligen ha varit personbinamn.1 Och smsn Hedhfari synes
böra uppfattas på likartat sätt, alltså som ett nomen agentis
med förled styrd av efterleden (verbalsubstantiv) och stående
i adverbial- eller objektsförhållande till denna.2 Betydelsen bör
vara: 'han som brukar färdas efter heden'.3
Om fsv. Hedhfari uppstått ur ett binamn av appellativisk
natur, bör det nog antagas ha avsett befarare av någon viss
svensk hed.4 På ett undantag när, för vilket en sekundärförklaring synes möjlig (se nedan), höra namnbeläggen hemma i
landskapen Uppland och Dalarna, två genom Dalälven förbundna och språkligt-kulturellt närskylda landskap i vilka hedsträckningar (rullstensåsar) av gammalt spelat stor roll som
kommunikationsleder. Att här söka utpeka en bestämd vägås,
1 Om upptagandet av personbinamn som dopnamn i fornnordisk tid se Steenstrup aa s. 64 f, Wess6n aa särsk. s. 67 f, Janz6n i NK 7 s. 49 f o. 242 (m. eit.
— När i B6sa saga, hsg. von 0. L. Jiriczek Strassb. 1893, s. 4 o. 33 ff en
fingerad svensk man NWari anges som son till Scefara »iarl af Smål2ndum›,
så har härvid visserligen tillämpats variation; men det är att märka att det
likaså fiktiva fadersnamnet Scefari (jfr Lg-Br-Li s. 352) också är en sammansättning med helhetsbetydelse.
2 Ordtypen är välkänd både som appellativ och nomen proprium. Jfr ytterligare t. ex. fvn. dynfari o. gngfari 'han som far med dån, med gny', kenuingar för vinden; Hornbori, bl. a. fvn. dvärgnamn; Fiskgäven fdal. -gicevi,
sjönamn (se 2: 2A). — Fallet Hedhfari får väl också tänkas sammansatt med
stamform av ordet hed (äkta sms). Betr. rektionsförhållandet må annars erinras om att beteckningar för väg vid rörelseverb i fornspr. brukade sättas i
visst kasus utan föregående preposition: i fvn. ack., gen. el. dat.; i fsv. ack.
(se Schwartz Om oblika kasus etc. s. 27); så ännu i dalmål, ex. i uttrycken gå
älven, luffa Skrållkölen, segla Vanån (utförligare se Levander Älvdalsm.
s. 105).
3 Jfr fvn. tilln. Kig/fari, som tolkats ss 'båtfarare, sjöfarande' (jfr Lind
Personbin.) men av Dag Strömbäck antages snarare betyda 'Köl-fararen, han
som far över Kölen mellan Norge o. Sverige:, och Elfaraskåld, vilket förklarats ur ett *elffari 'en som färdas till Götaälv' (Lind aa, efter E. Lid6n)
men vars förled dock kanske hellre bör översättas 'han som brukar fara efter
älven (spec. Gautelfr el. Raumelfr dvs. Klarälven—Götaälv resp. Glommen)'?
Om detta ords äldre folkliga betydelse, enligt B. Hesselman snarast 'skog'
eller 'skogig sandås', samt om fördelningen av ortnamn på hed i östra Svealand se Hesselman NTU 7 s. 128 ff med karta. Det kan tilläggas, att hed i
dalska ortnamn alltid synes avse skogsmark som nyttjats till eller passeras
av väg.
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till vilken förra leden i Hedhfari skulle kunna hänföra sig, är
givetvis vanskligt. Faktum att personnamnet i icke mindre
än tre—fyra skilda fall givit upphov till gårds- och bebyggelsenamn i Övre Dalarna (Mora Orsa Ål)1, talar emellertid för
att det häruppe under medeltidens senare del haft en rik användning, kanske rikare än i Uppland. Det skulle därför kunna
förmodas ha uppkommit just i (Övre) Dalarna. Och i så fall
behövde man knappast stanna i tvivelsmål om vilken hed eller
vilka hedar som åsyftats.
Vid Svärdsjö i Dalarna börjar den märkliga rullstensås, av
geologerna kallad »Badelundaåsen», vilken härifrån kan följas
över Krylbo genom Västmanland förbi Sätra brunn och Badelunda (nordost om Västerås) samt tvärs över Mälaröarna till
Södermanland, där den övergår i Kjulaåsen.2 Till Badelundaåsen knyter sig en serie av lokalitetsnamn på hed alltifrån
Linghed i Svärdsjö ned till Hedemora by i Ärla sn Sdm.3 Gamla
vägstråk äro också intimt förbundna med åsen i praktiskt taget
hela dess längd. Ett av de största partierna av åsen ifråga utgör den s. k. Långheden (langa hedh 1399 osv.)4, vilken sträcker
sig mellan Brovallen i Folkärna sn Dal och Salbohed i Västerfärnebo sn Vsm och sålunda genomlöper nästan hela Vagnsbro
härad i Västmanland. Långhedens forntida betydelse som trafikled har av B. Hesselman framhävts med en rad illustrativa
exempe1.3 Han skriver därom bl. a.: »Åtminstone sedan medeltiden och ända till våra dagar, man kan säga ända till järnvägsbygget på 1800-talet, har Långheden varit den kanske viktigaste förmedlaren av förbindelserna mellan mälarlandskapen
och bygderna kring Dalälven. Som sådan var den i äldre tider
allmänt bekant, kanske lika bekant som i våra dagar Norra
stambanan».6 Långheden betraktades också som gräns mellan
1 Ortnamn som ittrarenäs (1553) Mo och Efferarvet (1566 if) Ål kunna
ha varit naturnamn (ägonamn), innan de blevo bebyggelsenamn.
2 Jfr NordFam3 bd 2 sp. 685.
3 Hesselman räknar här med 25 »hedorter» — aa s. 128; jfr kartan därst.
4 Flera former i DD Reg. s. 56.
5 NTU 7 s. 125 if, särsk. s. 134 fr.
6 Jfr därtill B. Allberg i STÅ 1944 s. 88 if, S. Svärdström i STRDal etc. 1945
s. 22 f.
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Västmanland och Dalarna. Landet norr om Brovallen omtalades
ofta med uttrycket »ovan Långheden»', landet nedom Salbohed
mera sällan med »nedan Långheden».3
I trakten av Badelundaåsen och isynnerhet i landsdelarna
ovan och nedan Långheden skulle ett appellativt *hedhfari
med bet. 'person som brukar fara Långheden, person som bor
ovan (resp. nedan) om heden' mycket väl kunna tänkas ha
brukats kanske redan under vikingatid och i varje fall under
medeltiden. Ett annat folknamn med samma definitiv, fsv. -fan,
näml. pl. *rumfarar 'rumlandsbor, slättbor', innehålles säkerligen -- såsom av Hj. Lindroth först ifrågasatts3 — i sockennamnet Romfartuna (in rumfaratunum 1325 SD 3 s. 671, Rumfara sokn 1399 Styffe BSH 2 s. 85) i Västmanland ett stycke
norr om Badelunda och vid samma ås, vilket uppenbarligen
betyder 'rumbornas Tuna'. Folknamnet *rumfarar är av samma
slag som fsv. blekungsfarar 'blekingsbor' och loPosafarar 'lödösebor', fvu. hal/andsfarar 'hallänningar' och sjålandsfarar
länningar', nsv. di. brosoksfarar 'invånare i Bro socken' Vrm,
m. m.4, samt de icke direkt uppvisade ortbonamn som torde
ligga bakom bynamnen Bofara och Finnfara i Hanebo resp.
Bollnäs snr Häls.3 Namnet *rumfarar får antagas givet norrifrån, av folk som brukade färdas nedefter Långheden och för
vilka Romfartuna var den först mötande större slättbygden.6
För denna bygds invånare bör det ha legat nära till hands
att i sin tur kalla dalkarlarna, folket ovan Långheden, för
*hedhfarar. En eller annan av de senare kan ha fått folk' Adverbiellt eller attributivt. Ex. i Peder Swarts krönika 1521: hwadh
på färde war Juan Longeheden (EUns utg. s. 19), then landzände
Juan Longeheden (s. 20).
2 .1 ett och samma, i Västerås 1431 utfärdat brev (DD 1 s. 79) förekomma
uttrycken: althet jordagotz som j dalwm liggher oghanlangaheed . althet
jordegotz som nidan langaheed ligger.. (kursiv. B. L.).
3 De nordiska ortnamnen på -rum s. 111 f.
4 Jfr Söderwall o. Schlyter (löposce fan), Fritzner o. Heggstad ; Hellquist
i XenLid 8. 106 f, E. G. Sahlström i SvLin 1915 h. 4 s. 52, Lindroth aa s. 111.
5 Jfr Lindroth aa s. 112, Hesselman aa s. 136 not 1. — Att för det förra
namnet med Lundgren (Lg-Br-Li s. 30) ansätta ett mansnamn fsv. *Boiåri
synes mindre, väl motiverat.
6 Jfr Hesselman aa s. 135.

10

B. LINDbT, DALSKA NAMN- 0011 ORDSTUDIER 1: 2

namnet sig vidfäst som binamni; detta har i hemorten akcepterats, och genom uppkallelse — väl med inläggande av en i
viss mån ny (vidare) betydelse under önskan att vederbörande
skulle bli en duktig, förmögen och berömd färdman — kan
det sedan ha blivit begagnat som dopnamn.2 Från landet ovan
Långheden, Dalarna spec. Österdalarna, har det efter delvis
andra farleder snart kommit till Uppland, där dess innebörd
lätt aktualiserades och benämningen vann anklang3; och härifrån, eller från annan mälartrakt (Västmanland—Södermanland),
kan det slutligen ha hittat vägen ned till Småland.
Anm. Den möjligheten finns naturligtvis också, att de dalska
gårdsnamnen Äffar- Äffer- (Effare 1545 etc.) bildats direkt på ett
ap p ellativi skt *heöfari 'Långhedsfarare e. d . ' , men med hänsyn
till bebyggelsenamnen Äffarenäs 1553 Mo och Efferarvet (Effer1566 etc.) Ål, vilka nog snarast böra antagas innehålla dopnamn, samt till det genom medeltidsurkunder faktiskt betygade
personnamnet fsv. Hedhfari -a, håller jag detta för mindre sannolikt.
1 Om begagnande av fornnordiska inkolentbeteckningar som binamn för
enskilda personer se Hellquist a. st., Lind aa s. 326 f, Steenstrup aa s. 63 f,
S. Ekbo i NK 7 s. 280. — Gruppen på -fare (Blekings-, Hallands-, Sielands- etc.) uppfattas av Hellquist såsom avseende »personer som besökt eller
bruka(t) besöka (eller flyttat till?) de i första leden anförda länderna».
2 Övergången till personnamn (=jämt. austmafir, fsv. Ostman) av härkomstangivande appellativet fvn. austmaör 'man från öster' tänker sig N. Alinlund, Fskr Wikström 1947 s. 5, ha kunnat ske i samband med en generationsväxling i ny miljö.
3 Uppland hade ju också sina vägåsar. Här kan särskilt erinras om Enköpingsåsen, som — förbindande Dalälven med Mälaren — genomlöper landskapets västra delar (se Hesselmans karta a. st.) och här — åtm. i Ile bytrakten — med en yngre språkform benämnes Dalkarlsåsen.

Havsgatan och tJwdzby.
Havsgata -n är en från skriftliga urkunder känd benämning
på en gammal vägled och rågång inom GMO väster ut från
Siljan. Äldst omnämnes den i Peder Frömundssons dombrev
av år 1440 angående Ryssa fiske, där haffsgata anges som led
i •en tidigare syngången och av vittnen betygad gränssträckning
mellan sollbyggarnas och vikakarlarnas marker, nämligen från
rydssa raagten a toestra landit haffs gata och jn tiil jwdzbjj —
se 1:1 bil. 2. Hur pass långt fram i tiden namnet Havsgata
haft levande användning, har inte varit alldeles klart.
Spörsmålet om namnets syftning blev på 1760-talet aktuellt
vid en markuppgörelse mellan Siljansfors och Kräggaholms
brukl samt Kopparbergs bergslag2 å ena sidan och Sollerö,
Vika, Vinäs, Utmelands, Morkarlby och Venjans bygdelag å
andra sidan — en uppgörelse som inletts år 1752, prövades
med förhör och uppgående av tvistelinjer samt upprättande av
kartor åren 1764 och 1767-68 och som avgjordes genom häradssyn och dom år 1769. I protokoll av år 1764, Lk Mora nr 9,
nämnes Hafsgata (så skrivet s. 37-38) med följande uppgifter
(s. 46): »Vika karlarne . .. sade sig ej vara nog öfvertygade
derom, at Vintervägen ifrån Venjans sjön, öfver Kiettbo och
flaxkärns sjöarne, igenom Grufvoms Fäbodar öfver Juga sjön,
til Siljansfors Bruk, och så vidare till Järnv ägen 3 åt Skålnäs,
vore en och den samma med H af sg a t a 113, som 1440 års Råbref utsätter för skilnad, och Sollerö boerne nu påstå». På den
1 Bruken hade år 1738 fått privilegier med förbehåll att de icke ägde bedriva kolningar längre ifrån de utsedda byggningsställena än 11/2 mil åt söder
eller sydost (mot Siljan) resp. väster (mot Venjan och Vanån).
Bergslaget var intressent i bygdeområdets skog i så mån att befolkningen
utgjorde sina räntor genom leverans av ved till bergverket.
3 Namnet spärrat av B.L.
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samma akt tillhöriga kartan (Mora nr 9:1)1 är utmärkt en väg
över Flaxkärn, Vimoring, Skottmyren, G rufvans fäb., Jugan,
Siljansfors, Leksbäcks rå, Yfsdalsbron, Budsäls fäb., Ryssa fäb. till
Skålniis, 'med beteckningen: »Vintervägen som af Sollerö Boerne
kallas Hafs Gata» .2
Som stöd för sina anspråk gjorde vikaborna vid häradssynen
1769 gällande, att Havs gatan skulle vara uppkallad efter »Stora
och Lilla Havsundsberget» — här menas St. och L. Asunden
(Asundarna) Mo7So, varom se provisoriskt nedan s. 81. Solleröborna framställde däremot den meningen, att ordet skulle betyda 'vinterväg' och sökte med vittnen visa, att deras pretentionslinje sammanföll med den gamla vintervägen från Rysa
till Venjan över K ättb o (obs!). Utslaget blev som vid tidigare
och senare tvister ett erkännande av sollbornas bättre rätt.3
I verket Gruddbo på Sollerön (1938) ha två forskare.i var
sin artikel berört resp. dryftat problemet om namnet Havsgata:s
betydelse och syftning.4 Ingendera synes ha tagit del av handlingarna från år 1752 och 1764 1767-68; men båda redogöra—
den förre tämligen utförligt — för processen år 1769.5 Nilsson,
som också framställer vissa subjektiva meningar om namnet
Havsgatan, återger flera ifrågadragna ortnamn på ett mindre
tillförlitligt sätt, och man skulle vara berättigad att helt bortse
från hans uttalanden i dessa och samhöriga namnfrågor, om
framställningarna icke vore gjorda i ett arbete som i övrigt
kan göra anspråk på efterrättlighet. Nilsson säger bl. a. om
Havsgatan6: »Detta namns sammanhang med vatten och vatlenled och därmed även vinterled synes ju onekligen mycket
troligt. Hav synes i målet fortfarande ha en betydelse av fjord
eller relativt öppen vattenvidd eller till och med myr». Den
1 Format 230 x 400 cm., skala 1:8000. Författare: Lars Waldius genom
Er. Ungroth.
2 Motsv. uppgifter återfinnas på en förminskad karta, Mora 9:2 i format
120 x 50 cm. och skala 1:16000, utan författarnamn.
3 Jfr DNO 1: 1 s. 39 och 53 (not 1).
4 S. Nettelbladt, art. »Socknen och dess grannar», s. 168 if; A. Nilsson, art.
»Samfärdsel och fordon», s. 370 if.
5 Enl. »Kopparbergs läns dombok nr 192: 1769: 21/9 ».
6 Aa s. 371.
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senare delen av utsagon är, så vitt jag förstår, grundad på en
ytlig betraktelse av vissa ortnamn. Användning i dialekten av
ordet hav i betydelser som de påstådda är nämligen av forskningen för övrigt okänd, frånsett bildlig anv. om större slätmark i enstaka fall — se nedan. Om en väster om Kättbosjön
befintlig »Hafsjö, ingående i det långa vattensystemet mellan
Malung och Venjan» saknar jag all kännedom'; men väl kan
jag biträda uppgifterna om vattensystemet som trafikled.2 Vad
beträffar skriftformen »Havsundsberget» för Asunden ås- (hos
Nilsson återgivet som Åsunden), finns intet som tyder på att
denna är annat än en etymologiserande omskrivning för en på
1700-talet måhända brukad epexegetisk utbildning *Asundsberg -et av liknande slag som Esundsberg -et (på 16- och 1700talskartor m. ra.) för tEsund -en nuv. »Gesundaberget».
Nilsson menar, att Havsgatan kan ha utgjort landförbindelsen
mellan två vattensystem, två »hav»? Denna tolkning finner
jag orimlig ur såväl form- som betydelsesynpunkt: ur formens
därför att namnet redan i belägget 1440 uppträder med 8genitiv, dvs. gen. sg. (och icke gen. pl. Hav- <*Hava-, som man
annars hade väntat), och ur betydelsens därför att användning
ax ordet hav om vattensystem av sådan art som N. här menar 4
också är någonting för övrigt helt okänt för att icke säga otänkbart. Ur båda synpunkterna mera plausibelt skulle ha varit
att antaga Havs- syfta enbart på Siljan i egenskap av landsdelens största vatten. Men inte ens ett ,sådant förslag skulle
ha varit semantiskt tillfredsställande, då analogier saknas.4
1 Likaså västerdalskännaren Niss Hj. Matsson, som tillfrågats om saken —
brev 12/3 1946. Förmodligen är det Hiisejen (Hessingen) Hösjön, som här
spökat i någon skriftform; om detta namn se nu förf. i SyLm 1950 s. 222 f.
2 D. ä.: ».. vattensystemet mellan Malung och Venjan, om vilket ännu i sen
tid äldre personer i Malung kunnat berätta, att man förr kunde färdas utmed
detta båtledes från Malung och ända till Venjan». Jfr härtill Nias Hj. Matsson
Dll13 1947 8. 112 (cit. Krohn En Fodttir etc. s. 49 f).
3 Aa s. 371.
4 Det skulle väl alltså vara å ena sidan Siljans o. Österdalälvens och å andra
Sidan den i ovanstående citat antydda vattensträckningen mellan Venjan och
Malung.
5 Vid Orsa förekomma ett par benämningar på di. av- skr. »Hav-», näml.:
1. vnm. »Havbäcken» ap- vdr t. Orsasjön nära nuv. ångbåtsbryggan. 2. det
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Om vägbenämningen hade hänfört sig till Siljan, borde dess
determinativ helt enkelt ha varit *Säjes- eller *Sjö- (di. *Sjo- —
*Sju-, ev. gen. *Sjor-- *Sju),e.
Ordet hav fsv. hal» ingår uppenbarligen i ett icke obetydligt
antal andra övredalska naturnamn, men efter vad . jag kunnat
finna enbart i betydelser som innebära jämförelse och återgå
på den allmänna hos rsv. hav: 'interkontinentalt vatten eller
del av sådant (äv. inhav), stort o. oöverskådligt vatten'.2 Sålunda I. Skämtsamt, ironiskt om obetydligt vatten. Ex. Havet
civeh tjärn med inklämt läge NNO Lövnäs by Ä, Göm-si/havet Ä:
gorrsil m. 'kvidd', Rackhavet (G107) Ä: racke m. 'hund', Slikåhavet (Sliko- G107) tj. Ö Nornäs by Ä — med okänd bet., jfr
Slikäflyten VSV Vanfjället Ä; Lisselhav (sumpmark efter en viss
torrlagd) f. tjärn Ve; Skuckuhavet tj. ONO Ulvsjö by MoFi .--Norrtj. G108 Gk82SO: gårdsn. Skucku; Lushavet fl. st. Mo Ä Or;
Getinghavet Gra, Skinnhavet SVä.3 Denna användning är f. ö.
mycket vanlig i svenska vattennamn — jfr Katthavet fl. st.4, Bomenäldre inbyggarnamn di. *avbyggar som förutsättes av bebn. 4bttbin (uttal
enl. brev J.B. 25/9 1946), del av Hansjö by som ligger närmast Kyrkbyn, och
fjärdingsnamnet tHavbygge fjärding (skr. Haf- — Ha- — Håbygge fierdungh
o. d. 1539 if, Haff- 1663 Jb, Håff- 1698 Db). I båda fallen är förleden emellertid
med säkerhet urspr. *ava-, gen.sg. av ave m. 'lugnvik'. En sank yttre (förr
större) del av det stora låglandsområdet vid Örans mynning VSV Hansjö kallas
näml. just Även 4vin
van el. Storaven (uppt. B.L. 1934 SOA), och en
liknande mindre lugnvatt.ensbildning finns även på den sida av knynnet där
»Havbäcken» rinner ut. Skrivningen nmsv. Hav-- Håv- för fjärdingsnamnet,
egentl. *Av(a)bygge fj.: inkolentn. *av(a)byggar, utgör sålunda ett tidigt
exempel på hypersvecistisk tillsats av h-.
1 Att tänka sig en benämning *Havet som noaersättning för Siljan (fdal.
*Sylghir) vore nog alltför djärvt.
2 Jfr SAOB hav bet. 1 och ÖgNSO hav B. I. 1 o. Syn. — I normal betydelse
torde ordet ingå i dal. app. åvsycjig n. 'glupsk person, storätare' 8o och vnm.
Havsvåg ecfsweig myrkälla på Maggås hemskog 0, som trotts stå i underjordisk förbindelse med S. Fåsjön; båda utgjorda av ett *havsvalg n., motsv.
no.di. havsvelg m. 'malström; äv. storätare' da. havsvcelg n. 'havsdjup, havsvirvel', varom närmare se förf. i Orsa socken 1 s. 572 och SvLm 1950 s. 220 f.
3 Uppt. L.L. 1917 ULMA 301: 4 o. 339: 2, H.L. 1936-37, B.L. 1933-39, H.S.
1928 m. fl. SOA.
4 A. Vestlund i NoB 24 s. 236, Brevner SNS s. 161.
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hav — Bommerhaveti, det närapå appellativiskt vordna Kamb- .Kamphav -et.2 Jfr även uttr. ä vart ett stort vatthav, skämtsamt
om vattenpuss Jä Da1.3 Med ordet i förledsställning märkes:
Havtjärne -n 1. ål3- vsm S N. Icksjön Mo = Holtj. Gk103S0,
2. kb-, Stora o. Lilla (Hafkärnar 1764 Lk, Aftj. G103), vsmr
vid en bergsfot VSV S. Garberg fäb. Mo — vartill råm. Hall
tierna rå 1550 Db o. Hafkärnberg 1764 Lk, 3.
vsm i närh.
av Ösjön Gagn. II. Om slätmark (högslätt, skogsvidd, större myr
etc.) 'vid som ett hav'4; ex. Havet <ked) stort slätt skogsområde
(f. »brända») på Storåsen SV Martinsbodarna Ä — vartill Havbäcken (Havb. G107) å-5 , Hedshåvet 69- — 6s4v8 stort skogsområde S
Storejen Le6, Havflyt -en 1. 4f- (Havflioten G107, Avfliotmyren
GkSV, »den stora Avfliotmyren» FsMD 2: 5 s. 8) större myr SO Vansjön Ä, vartill Hadliotsbodarna fäb. Ä 7, 2. åijfkujt -fköt (Afliotmyren G103, Hafflotmyren GkSV) större myr SV Budsäl fäb. Mo.
Det vore väl inte alldeles ogörligt att tänka sig vägnamnet
Havsgata -n bildat till den sist anförda myrbenämningen, antingen med antagande att denna tidigare betecknats som *Havet,
eller. också såsom förkortning för en äldre sms *Havflyt(s)gata -n — i prot. s. 14 till Lk Mora 14 gissas på »affljots Gata».8
Vägnamnet skulle i så fall vara föranlett därav att den gamla
vägen Västerdalarna o. Venjan Siljan kommit fram över Hav1 NoB 1 s.44 (Lindroth), SOV 3 s. 59.
2 Se därom Hj. tindroth i NoB 1 s. 39 if, Brevner aa s. 154 ff (m.
L. Hellberg i OUÅ. 1942 s. 43 och N. Sundquist i UNTJ 1945 s. 67. — För Dalarnas
vidkommande har Brevner förbisett ett par fall: inom 0 Rä (uppt. B.L. 1932
—33 SOM.
3 ULMA 5504 s. 20.
4 Jfr ÖgNSO hav B. 1. 2 o. Syn.
5 Uppt. L.L. 1917 ULMA 339: 2.
6 Se förf. i NoB 22 s. 150.
7 Till samma namnsystem hör enligt min uppfattning Havtjärne (Havtj.
G107) 4f- — dip-, sjö som passeras av väg över Havflytens förträngning mot
Tennmoren, vartill sekundärbenämningen Havtjärnheden Utom- (Havtjärns- G107) Ä.
8 Det senare alternativet erbjöde dock en viss svårighet med hänsyn till
gen. Havs- (mot ellipsbasens Hav-), en reduktionsform till vilken motstycken
ej lätt kunna uppletas. Ett fall som Gops-namnen Mo, till syst. Gopal(d)-,
är icke alldeles jämförbart; knappast heller Gröns-namnen Mo, till sjön.
Grönängen tGrönsiön (olika förkortningar av * Grönängsjön) — se betr.
båda 2: 2C och 3: 2.
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flyten såsom ett av de mer framträdande naturstyckena strax
före vägens slut vid Siljan. Benämningen vore m. avs. på motivet möjligen jämförbar med fallet Ärtled, se art. nedan. Emellertid skulle jag tro, att en väg av den längd och betydelse,
som Havsgatan säkerligen i gamla tider haft, blivitnamngiven
under ett annat och mera långsiktigt betraktelsesätt.
Till belysning av traktens färdledsförhållanden kunna här
lämpligen' återges de uppgifter, som Nilsson a. st. lämnar såsom
sakligt stöd för sin förklaring av namnet Eavsgatan:
vägen över Kättbosjön delar sig vid dess västra strand i två
grenar, av vilka den ena går över Venjansjön fram till kyrkbyn, medan den andra leder genom det av många småsjöar
bestående systemet ner till Malung förbi Öje by. Det torde
vara samma led vi här möta som den i akten 1440 nämnda
Öje by). Vattenled och vinterled
från Ryssa till Jwdzbyn
synas sålunda även här ha följts åt, även om vinterleden kunnat
brukas långt efter det att landhöjning och uttorkning gjort
den förra obrukbar. Namnet Kvarnboren mellan Kättbosjön
och Kvoden torde även kunna styrka existensen av en gammal
vattenled. Hur som helst synes vintervägen västerut vara densamma som den i de äldre handlingarna omnämnda Havsgatan
åtminstone under en viss del av sin sträckning samt ha utgjort
en av Siljansbygdens viktigaste förbindelser med Västerdalarna
och därmed Värmland och Norge. En nordligare led gick över
Älvdalen och Evertsberg till Transtrand och sedan antingen
över Vallsjön eller utmed Västerdalälven—Görälven in i Norge.»
Det torde vara lämpligt att här inflika en liten exkurs rörande det från år 1440 kända namnet Jwdzby.2 Vid den ovan
omtalade gränstvisten 1764-69 hade sollbyggarna uttryckt en
förmodan, att detta avsett Öje by 3; och Nilsson akcepterar, som
vi sett, denna förklaring. För min del kan jag icke finna densamma rimlig. För det första har en settungsgräns inom Mora
1 Med reservation för uttalandet om landhöjning etc.
2 I diplomet står Jwdeby, ej -byn; se 1: 1 bil. 2. Men namnet har i DD
återgivits som Jwdzbyn, och det är tydligen Kröningssvärds text eller avtrycket därav hos FsMD 1: 6 s. 123 f som följts av ifrå,gav. artikelförfattare
i GPS.
8 Jfr GPS s. 172 Nettelblade.
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sn aldrig kunnat nå fram till Öje by inom Malung, vilken
ligger omkr. 7 km. ifrån sockenrå med idel myr-, sjö- och
skogsmark emellan.1 För det andra innehåller bebn. Öje, di.
äv. Öjs Öjsbyn (utt.2 4 — 43 Ma — bsbin Ve— skr. Öija 1539
Jb; Öija — (å) Öijom 1547, (j) Öija 1550 Db; Öija 1569 70 74
1663, Oija 1571 Jb; (i) ööie öie 1593 99 Db; Öghe 1678-79,
Öghieby Gapel 1685 Ls; Öije 1713 49, Öje 1789 Jb osv.) en
säkerligen urgammal benämning fdal. *Oye -n el. *Oya siör
för nuv. Öjesjön (skr. Öije siö 1640, Ögien 1674, Ögie sjön
1685, Öijesiön 1719 Ls osv.), de halft-hundrade öarnas sjös;
och en så grov felskrivning eller feltolkning som Jwtz- för
Öis- e. d. är i detta fall (bevarat originaldombrev) utesluten.
Ohållbar är också den hos FsMD 1: 5 s. 148 f meddelade (väl
folkliga) åsikten, alt bngn Iwdzby skulle ha avsett Isunda by
Mo; se art. »Isunda . .» nedan. F. 1. i smsn Jwdzby är enligt
min tro i stället ett äldre namn på nuv. Kättbosjön. Såsom
jag i 1: 1 art. »Vättnäs ..» påpekat, är det synnerligen egendomligt, att inte någon ursprungligare benämning belagts för
ett så stort vatten. Orsaken ligger emellertid uppenbarligen
däri, att den tidigt tillkomna fäbodbebyggelsen vid sjön (skr. i
ketilzbodum 1497 Ra, Ketell3boda 1539 Jb osv., nu Kättbo; utt.
keep_blitder -lam) blivit av förhållandevis större betydelse än sjön
ur orienta,tionssynpunkt. I dombrevet 1440 angives Jwdzby
som bortre ändpunkt från Siljan räknat i rågången mellan
Vika och Sollbygge settungar — jag upprepar: . . rydssa raasten
a westra landit haffsgata och jn tiil jwdzby. Förhållandet mellan
Jwdzby och Havsgata är tydligen det, att byn legat något
västligare än Havsgatans bortre ända (från Siljan 'sett). Redan
med hänsyn till ordalydelsen i akten 1440 blir det således
orimligt att på grundval därav antaga, att •Havsgatan räknats
ända till Öje eller Malung (Västerdalarna). Namnet Havsgata
1 Som bekant var utmarken före storskiftet (i Malung 18467-56) icke utskiftad på olika byar inom bygdelagen. Jfr emellertid beteckn. »Öijebyns
Ägor» å kartan Lk Mora 14: 2 1767-68, här fig. 4.
2 Uppt. O.B. 1916 och L.L. 1921 ULMA, B.L. 1931 SOA.
3 Enligt ett i bygden vanligt talesätt äro dess öar och holmar »lika många
som dagarna i året» (Matsson Rännkarlrået s. 42); enligt Ls L 132: 13 1719
»är 52 holmer på» sjön — dvs, lika många som årets veckor!
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Fig. 1. Kättbo (Kiätelsboo) och Kättbosjön med omgivningar år 1676. Avsnitt av E. Schallrooths karta Ls L 134: 7.

har på 1400-talet liksom senare sannolikt inte gällt längre
sträcka än den mellan Siljan och Kättbosjön, vice versa.
Annars — dvs. om Öje by varit avsedd — skulle nog flera
råmärken ha angivits för den mellanvarande, långt ifrån självklara sträckan; jfr nedan. Men om också gränsen mellan Sollbygge och Vika settungar på 1400-talet skulle ha nått fram
mot Malungs rå', i så fall väl liksom senare vid Norsbrunn
i Såsom jag i 1:1 art. »Rattholmen ..» framhållit, är det ovisst om settungs- eller bygdelagsgränserna i 0140 väster om Siljan äldst varit utsträckta
bortom Vanån och Venjanssjön (f. Almarken) mot västerdalsrå. Från 1500talet ha vi dock bevis för att rågången Vika :Morkarla nått fram över Ålmarken till ett »rååbergh der Malung och Öijener tagha wider» — Db 1550
(1: 1 bil. 6).
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öster om Öje (se s. 20 24f), så är det inte därför säkert att år
1440 för en tvist om fisket i Siljan och Ryssåmynningen ansetts behövligt fastslå hela slutsträckan bortom Havsgatans
västända. Den närmaste bebyggelsen där bortom är nuv. Kättbo
by, Norra och Södra. Och jag menar, att en del av denna
redan under 1400-talets förra hälft kan ha varit en fast bosättning med namnet *Juts- el. Judsby och snarast då delen
söder om sjön, vilken alltjämt är den största? Den norra kan
tänkas ha anlagts som fäbodställe av en bonde Kcetil 2 från en
by inom Sollbygge eller Vika settung under ett av de närmast
föregående århundradena eller möjligen vid början av 1400talet.3 Och sedan fäbodstället fått fasta bebyggare, blev den
-södra byns namn snart utträngt av den andras, obekvämt som
det måste ha varit med två skilda benämningar på så nära
samhöriga bygdepartier. Min identifiering av -1-Jwdzby med en
del av nuv. Kättbo by stödes också av sollbyggarnas ovan
1 F. n. finnas 34 gårdar i södra byn, 22 i norra. Gk96NV (1912) tycks uppta
32 resp. 19. De förut nämnda kartorna av 1767-68 ange för södra byn 6 men
för norra blott 1 (på den nu obebodda s. k. Miklåsudden), och på Lk Mora 9
1764 är »Norr Kettbo by» utsatt med ett gårdstecken, medan Ls L 134: 7 1676
visar 9 gårdar i södra och 2 i norra byn (på det näs som nu kallas Korsnäs).
I Älvsborgs lösen 1571 äro från Kättbo uppförda 8 skattebönder, men i Jb
1539 endast 3; jfr Pers GPM s. 7 107 f 205. Sannolikt ha dock gårdarna då
varit flera än av Jb kan utläsas. De redan på 1700-talet upptecknade och utgivna berättelserna från befrielsekrigets dagar (se ArVe s. 20 ff, FsMD 2: 5
s. 79 ff) förlägga flera episoder med konkreta moment till gårdar i S. Kättbo,
och att skidrännarna Lars och Engelbrekt som upphunno Gustav Vasa på
dennes flykt mot Norge 1521, voro från Kättbo — där ett stenmonument uppsatts till minne av bragden — är väl mera än en sägen.
2 Fsv. personn. Kcetil, se Lg-Br-Li s. 158 f 343.
3 Enligt en ännu idag levande sägen skola fäbodar en gång i tiden ha
anlagts av sollbyggar på s. k. Korsnäs i N. Kättbo; se fig. 2. Där finnas numera inga bebodda gårdar men väl tomter efter äldre bebyggelse (uppt. B.L.
1946); och såsom i not 1 ovan omtalats, upptar Schallrooths karta 1676 två
gårdar just på sagda näs. Gammal gemenskap mellan Kättbo och Sollerö intygas i en i prot. Lk Mora 14 s. 13 refererad utsago 1767 av en Kättbo byaman: ».. och berättade Lass Jöns Jönsson, som är jordägare på begge sidor
om sjön, thet han alldrig annat hört, än icke Kettbo tillförene innan samma
By blifvit lagd under Venjan varit med Sollerö och af samma thess marck
tagen, med livilcka the också ännu hafva fäbolag och ägor samman.»

20

B. LINDÅN, DALSKA NAMN- OCH ORDSTUDIER 1: 2

rfererade uppfattning 1764-69, att deras pretentionslinje
skulle sammanfalla med den gamla vintervägen från Ryssa till
Venjan över Kättb o! Den går även väl ihop med fortsättningen av settungsgränsen mot västerdalsrå sådan den på
1760-talet lät sig rekonstrueras. I Sollerö kyrkoarkiv och Falu
lantmäterikontor finnas två av G. Tillmus 1767-68 upprättade
i huvudsak lika kartor över den tvistiga rågången mellan å
ena sidan Sollerön och å andra sidan Vika, Vinäs och Utmeland i Mora socken. Dessa båda kartor utvisa noggrant såväl
Havsgatans gång Kättbosjön—Siljan som de nämnda bygdelagens pretentionslinjer för gränsen dem emellan från Rattholmen i Siljan till Malungs rå, där Norsbrunn är ändpunkt.1
Sollbyggarnas linje, vilken 1769 godkändes fram till Kättbo•
sjön, har i Flaxtjärns sten ett sista råmärke på landsträckan
öster om sagda sjö i nästan omedelbar närhet av Havsgatan.2
Därifrån fortsätter den väster ut: över Torholmen i Kättbosjön (råm.) — Bockholmen i sjön Kvåden (råm.) — Oxbås sten
(råm. ej långt från Vanåns inlopp i sjön örklingen)3 — vidare, sammanfallen med strandbyggarnas, en bit söder om
Ölumyre kärnarne (nuv. Eli- — Erimyrtj., felplac. på Gk95NO)
och över Knupp fijot — till Norsbrunn (råm.); se kartbilderna
s. '24-25.4 Vintervägen Ryssa Venjan o. Västerdalarna har
1 Skiljaktigheten mellan parterna synes ha gällt endast sträckningen fram
till »Oxbåssten»; denna punkt (se nedan) samt slutmärket Norsbrunn erkändes
av båda enligt protokollen 1767 (Lk Mora 14 s. 5 if, särsk. s. 14) och 1769
(KEIA — jfr Nettelbladt aa s. 172).
2 Detta märke fyller en mission ännu idag, näml. som knäpunkt i nuv.
sockengränsen Mora: Venjan.
3 Enligt prot. 1767 Lk Mora 14 s. 13: »
öfver Venjansforsen fortsattes
till Oxbåssten som är belägen något wäster om bemälte forss och therstädes
belägne Kettbo Landboby och Gäfvunda Båthus, uti Östra hällningen af Högås
Berget på en liten Bergklint, som doserar i Öster».
4 Av de nämnda lokaliteterna äro samtliga kända till läget, ehuru två av
namnen upphört att användas: Bockholmen (= nuv. Sollbyggholmen) och
Oxbås sten. Läget av Oxbås sten stämmer in på ett röse, som finns nära
nuv. landsvägen vid Johannisholm, enl. förts uppt. 1946. Betr. det i lägesbeskrivningarna omtalade Ilögås Berget (se föreg. not) eller Högåsen (så
i tingsprot. 1769, enl. Nettelbladt GPS s. 172) jfr nu s. k. Högståsen =
Bruksberget vid Johannisholm — här fig. 2.
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Fig. 2. Vägförhållandena kring Kättbosjön omkr. 1850-1910: vintervägar
och landsvägar, som västerifrån sammanfalla och utlöpa i s. k. Havsgatan
(Kättbosjön—Siljan). Karta på underlag av Gk95N0+96NV.
Från övre Venjan (samt Lima—Transtrand) kom vinterväg över Venjanssjön—Gangvik o. Gangborn—Vintermyren—Gangsjön—Kättbosjön (förbi Dammansnäs — över Draget och Lennäs, färdställen i S. Kättbo)—Gammelsund—
Flaxtjärnsmyren.
Från Malung (Öje) kom vinterväg, s. k. Ojesvägen, över äsejen »Hessingen» o. lläsebornOgvikens sydända—Truttusmyren—Venjanssjön — och
sedan antingen öster ut sammangående med Venjansvägen (—Gan gvik etc.,
, se ovan) eller ock söder ut över Johannisholms bruk — sjöarna örklingen
och Kvåden—Kvarnborn—Kättbosjön (över Draget etc.). Den senare leden
kunde givetvis även tagas av folk från övre Venjan (samt Lima—Transtrand),
som hade ärende över Johannisholm.
Från Gävunda (samt Landbobyn o. Finngruvan) kom väg norrut över
Dretvik av Gävundsjön—Långkarlbröst—Kvarnmyren—Jörtjärnen—Kvåden, där
den sammanföll med Malungsvägen.
Anm. Johannisholm anlades omkr. 1796-98, och bruksdriften upphörde
omkr. 1860 (se FsMD 2: 5 s. 66 if). Men såsom av kartavsnittet från 1676
(fig. 1) framgår, begagnades en vinterväg häröver redan före brukets tillkomst. Forkörningen från och till övre Venjan upphörde först omkr. 1030.
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veterligen i äldre och yngre tid passerat Södra Kättbo by;
så enligt Ls L 134: 7 1676, här fig. 1. På Tilkei kartor är
vägen dragen över det näs; som nu kallas Lennäs, men svänger
seåan ut åt nordväst förbi den västligare landtungan (med nu
s. k. Draget) mittemot Korsnäs. Där i närheten skär den
bygdegränsen Sollerön : Vika etc.; se s. 24-25. Uttrycket
haffsgata och ju tiil jwdzby i 1440 års dombrev blir med den
här föreslagna lokaliseringen av bynamnet fullt rimligt. — I
smsn Jwdzby kan sålunda mycket väl tänkas som förled ingå
en form av ett äldre namn på Kättbosjön. Detta kan ha varit
antingen *Iuter eller *Iuåer (ev. kortform för *Iutsiör resp.
*/u6siör) och homonymt med ett eller annat av de kanske icke
entydiga östg. och smål. sjönamnen Juten, Jutten och Jutterni
samt det i värml. häradsnamnet Jösse (Jusedzherad 1355, Judz
Edhe 1394) ingående2 — namn som icke ännu fått någon övertygande förklaring.3 Förra leden i bebn. Jwdzby kan alltså förstås
som en regelriktig genitiv *has- el. *Ms- av ponerade sjönamn.
Vad så återigen beträffar Havsgatan, har jag under år 194546 själv företagit efterforskningar i bygderna närmast väster
om Siljan och därvid erfarit i huvudsak följande.4
Namnet Havsgata är numera icke känt som levande i södra
Venjan (Kättbobygden), icke heller inom Mora sockens byar
med undantag för Ryssa fäbodby, som bebos av mora- och
solleröfolk i nära gemenskap.5 Inom Sollerö sn befunnos per1Se FIqSS 1 s. 273 ff och NoB 4 s. 131 o. 153 if, Lindqvist BSO 1 s. 163 fr.
I diskussionen härom äro indragna smsna fsv. Juzchiceldo 1276, nuv. Djurkälla i Väversunda sn, och Jwzberghom (Jutsbcergh) nuv. Jussberg i Heds
sn ögl.
2 Noreen SprSt 4 s. 48, SOV 6 s. 5.
3 För Jwdzby:s och Kättbosjöns vidkommande skulle härledning med Hellgnist (och Persson Wurzelerw. s. 47) ur fsv. *iut- < ieur. *eud 'vatten' i
betydelseavseende passa ungefär, lika väl som med Lindqvist (för östg. Juten
ä. Juden) ur urnord. *euöur nsv. juver, vilken senare laborerar med större
formella svårigheter. För Dalafallet är det, liksom för värml. Jösse, omöjligt att ansätta ett fsv. giut- eller giud- såsom alternativt nog med rätta
(med hänsyn till äldre skriftformer) skett för ett par av de götiska sjönamnen.
4 Jfr mitt mskr. ULMA 17473 s. 1 ff.
5 Sockengränsen genomskär byns norra del.
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Fig. 3. Vägförhållandena vid sjön Jugan på 1760-talet. Utdrag av kartan
Lä Mora 9: 2, något förminskat. (Orig. skala 1: 16000.)

soner födda på 1860- och 70-talen känna Havsgatan som en i
deras barndom ännu fullt levande vägbenämning. Man mindes
uttryck som: vir vaum väst-å åvsgatu å donetum väjen 'vi voro
(skickade) väster på Havsgatan och lagade.(för att laga) vägen',
väst-i åvsgatu å ägg knäppor å mukå 'väster i (till) H. och hugga
knäppor och mocka'. Havsgatan var enligt äldre sollbyggare
en snö g ata: vintervägen väster ut från Ryssa. Sagda väg
underhölls genom rotarna, stakades och plogades, och när den
blev ojämn eller igensnöad, kommenderades genom länsmannen
och rotarnas huvudbönder folk från öns olika byar väster ut
för att laga och skotta upp den.' Något avvikande (och även
1 Enligt beslut av K. Kammarkollegiet 1863 skulle alla allmänna vägar
inom Mora, Sophia Magdalena och Venjans socknar underhållas på bekostnad
av tingslagets soldatrotar samt kyrkliga och militära boställen (ArVe s. 41).
En viss ändring i bestämmelsen torde ligga till grund för Arosenii uppgift i
boken om Soll, s. 50, att de allmänna vägarna inom Mora och Sophia Magdalena gemensamt underhöllos av båda socknarna »i förhållande till deras
åsatta rotetal». Enl. ArMo s. 88 voro vintervägarna inom Mora indelade på
byarna i vissa ploglag. Levander uppger (Landsväg s. 52 f), att regleringen
från statsmyndigheters sida av vägunderhållet i landsorten går tillbaka åtminstone till 1600-talet men att vintervägarnas öppenhållande under medel-
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Fig. 4. Utdrag av Lk Mora 14:2 = karta över »Tvistepark mellan SOLLER0
å ena sidan samt WIKA WINÄS och UTMELAND å den andra åren 176768», författad av G. Tillmus. Utdraget visar dels Havsgatans fortsättning
(baklänges) från Flaxtjärne över Kättbosjön förbi dåv. Kjettelbo by (S. Kättbo)
och dels sträckningen av gränsen mellan Sollerö och Vika gamla bygdelag

25

HAVSGATAN OCH tJWDZBY

512.

9-ire
0,

_

:

uoutgq IMSQ

&ÖN
ÖHRIKLim.
.GEm

........

•

från Kättbosjöns öststrand fram till Malungs rå sådan den efter undersökning vid nämnda tid låtit sig fastställas. Som råmärken äro angivna, från
öster räknat, här med början å nedre avsnittet: Flaxkjärns Sten — Tohr
holmen (i Kättbosjön) — Bockholmen (i sjön Kväden) — Oxbäs Sten (vid liten
vik av Vanån väster om sjön örklingen) — Nors Brunn.
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Fig. 5. Förhållandena vid Ryssa—Budsäl på 1760-talet. Förminskat utdrag
av G. Ti11ai karta Lk Mora 14: 2. De vid Ryssa isärgående enkelstreckade
linjerna avse sollbyggarnas (den nordligare) och Utmelands fjärdingslags
pretentionsgränser väster ut från Siljan. Den avskurna buktiga linjen till
höger betecknar Siljans strand.

sinsemellan skiljaktiga) uppgifter erhöllos av några inom Sollerödelen av Ryssa by bofasta personer. Enligt en av dessa, född
1861, skulle namnet Cwsgatu i hans ungdom ha använts om
landsvägssträckan bortom Siljansfors, norr om sjön Jugan, till
s. k. Ringtjärnbron väster om Vimo.1 Då isen på sjön blev
osäker fram på vårsidan, skulle landsvägen därförbi uppskottas — det var Havsgatan.2 En annan, f. 1878, sade sig
ha varit med om att grusa dvsgatu i rotearbete och menade
därmed landsvägen västerut från Ryssa.
tiden och ett stycke in i Vasatiden synes ha varit bygdernas privatsak. Av
Gästriklands domböcker från 1600-talets förra hälft framgår också (enligt N.
Friberg i Ymer 1936 s. 164 f), att besväret med vintervägunderhållningen
Dalarna—Gästrikland då för tiden var fördelat på de olika byalagen, och
denna organisation kan antagas ha urgamla anor inom bägge landskapen.
i På Lk Mora 9: 1-2 är angiven landsväg runt Jugan på norra sidan som
alternativ till en genare väg efter sjöns södra sida (sjöväg). Jfr här fig. 3.
2 Vintervägen över sjön, vilken visserligen också hölls plogad och stakad
för användning så länge det bar, hade naturligt nog intet särskilt namn. —.
Betr. alterneringen mellan sjö- och landsväg, vilken tydligen här är gammal,
jfr föreg. not.
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Om också uppfattningarna rörande vägnamnets syftning
(vinter- eller sommarväg) sålunda nu i viss mån gå isär, kan
som säkert rön fastslås dels, att namnet Havsgatan ännu omkr.
år 1900 varit levande i Sollerö sn, vilket ingendera av artikelförfattarna i GPS synes ha kommit underfund med', och dels
att namnet veterligen gällt endast vägen resp. vägstycken
mellan Siljan och Kättbosjön. Detta senare förhållande stämmer med den mening om vägleden, som sollbyggarna tillkännagåvo redan 1764.
Nilssons antagande, att namnet Havsgata skulle ha gällt
ända från Malung, saknar sålunda fast underlag. Rimligt är
däremot att tänka sig namnet av gammalt fäst vid en enhetligare vägsträckning mellan Kättbosjön och Siljan. På det förra
vattnet sammanträffade vinterleder från Västerdalarna (Malung, Lima, Transtrand) och Venjansbygderna (Venjan, Kättbo,
Gävunda) med gemensam fortsättning öster ut i Havsgatan;
se fig. 1-2 med text. Enligt uppteckningar 1945 i So och
VMo gick denna över Flaxtjärne -- Ringtjärne — Skottmyren —
sjön Jug„ran—Siljansforshagen o. Bruksänget — Leksbäcksänget —
över Ryssån (vid Skamfarsnäs el. Buskrok)— Havflyt — genom
Budsäl och fram till Siljan vid Ryssåns mynning; vid Budsäl
var avtagsväg åt Mora. Uppgifterna stämma väl med kartorna
av 1764 och 1767-68.2 Jfr även NiVBSO.
Att uppfattningen i orten (So By) om namnet Havsgata:s
syftning något varierar, är inte förvånande med hänsyn till
att sommar- och vintervägar på sträckan Kättbosjön—Siljan
till stora delar gått i samma stråk (ex. mellan Budsäl och
Ryssa).3 Å andra sidan får det inte å priori betraktas som
1 Bevarandet just i Solleröbygden torde sammanhänga därmed att vintervägen söderut från Ryssa gick förbi Sollerön — jfr NiVBSO.
2 Jag har anskaffat ett utdrag av Lk Mora 9: 2, som i detalj utvisar Havsgatans gång omkr. 1764 med angivning av alla viktigare lokalitetsnamn (jfr
ovan s. 12), men då förhållandet mellan textstorlek och kartformat icke medger lämplig förminskning, har jag måst avstå från tanken att intaga kartan
som bilaga i denna bok. Jämför här fig. 4-5, avsnitt av Lk Mora 14: 2.
3 Landsvägen har i olika omgångar utbyggts och förbättrats: stycket
Jugan—Kättbosjön i samband med fullbordandet 1817 av körväg Siljansfors—
Johannisholm--Järna (jfr ArVe s. 40, ÖDFN s. 531 och G. Boöthius i DHT
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uteslutet, att namnet av ålder kunnat brukas för bådadera,
ehuru användningen för vintervägen tycks ha varit den vanligare och för 1700-talets vidkommande är den enda kända.
För min del menar jag, att Havsgatan betyder 'vägen som
på längre sikt leder till havet' — havet här taget i användning om närmaste havsmässiga vatten, dvs. Bottniska viken
(Bottenhavet) och Östersjön. Det ligger nämligen intet orimligt i ett antagande, att man förr liksom nu' egentligen betraktat Östersjön och dess nordliga utlöpare som »hav» eller
havspartier, även om andra — särskiljande, delvis lärda — benämningar (fsv. Östre siön2 resp. ä. nsv. Botn -en3 ) blivit gällande som namn på vattnen. Ett belägg för medeltida användning av app. hav just om Bottniska viken innehåller f. ö. det
dombrev av år 1320, som beskriver dåv. rågången mellan Dalarna och Hälsingland; här bil. 1. Jfr även bngn Helsinga haaf
(o. d.) i svensk-ryska traktaten 13234 samt fsv. uttr. hon byghde
dana virke höghan mur fra östra hafui (Östersjön) tul vestra.5
Det folkliga torde i alla fåll ha varit havet, och för dalkarlarna har nog icke funnits något annat hav än det östra.
1922 s. 115f) och den från 1764 omtalade s. k. »Järnvägen» mellan Siljans
fors och Hyssa (se nedan s. 34 och jfr ArSo s. 50) förmodligen redan vid detta
bruks uppförande omkr. 1738. Av ett tingsprotokoll från 4 dec. 1761 (HIA ser.
XI A 1: 58: ting i Mora § 42) framgår för övrigt, att 1 an ds väg oberoende
av Siljansfors funnits mellan Mora och Venjan före år 1749, då överenskommelse om underhållningen träffats mellan vederb. socknemän. I ett med handlingarna Lk Mora 9 bilagt lantmäteriprotokoll av år 1752 s. 15 angivas sommar- och vinterväg som samtidigt förefintliga mellan Siljan och Jugan och
heter det om dessa, att »bägge väl krökte sig något litet här och der, men
at det dock icke skulle kunna göra någon så stor eller märkelig skilnad» (vid
uppmätning av linjen västerut från Siljan), varför parterna överenskommo att
för enkelhetens skull »sommarvägen skulle antagas». Det är i alla händelser
troligt, att ifrågavarande landsvägspartier på sin tid anlagts i spåren av äldre
kärr- eller klövjevägar. Att åtminstone klövjeväg av gammalt måste ha funnits mellan Kättbosjön och Siljan, är närapå självklart — förbindelse österut
har här varit behövlig även sommartid. På Schallrooths karta 1676 Ls L 134: 7
är f. ö. angiven ordinär väg från (södra) Kättbo över nu s. k. Gambelsund
samt vidare till Siljan med framkomst i Vika; jfr utdragen fig. 1 och 16.
1 Jfr t. ex. boktiteln »Med Dalälven från källorna till havet».
2 Söderwall 2 s. 1184. — Fornvästnordisk beteckning var Eystraset/I.
3 Jfr HqE0 s. 94.
4 Rydberg SvTrakt 1 s. 442 if.
5 Söderwall 1 s. 448 och 2 s. 1184.
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På vad vis skola vi då förstå, att vägstycket ifråga kunnat
anses leda till havs? Jo, det utmynnade i en större sjö
(= landskapets huvudvatten) varifrån funnits gena och av hela
övre Dalarna anlitade, geologiskt betingade förbindelser med
havet i öster. Dessa äro: a) vinterleden över Rättvik och
Svärdsjö till Gävle, b) kombinerade vatten- och hedvägar nedåt
Mälardalenl, vilkas huvuddelar voro Dalälvens lopp Siljan —
Båtsta och Långheden, c) älvleden Siljan—Älvkarleby = Dalälvens huvudlopp.2 Före tillkomsten av Gävle—Dala järnvägar
(Falun—Gävle åren 1857-59, Falun—Mora åren 1889-91) körde
man i ej ringa utsträckning foror ända till Gävle, där man
tillhandlade sig särskilt strömming, salt och säd.3 Andra forvägar gingo till Söderhamn, Uppsala—Stockholm och Västerås.4
Beträffande älv- och hedvägarna i berörda trakter och deras nyttjande i äldre tid får hänvisas till B. Hesselm' ans studie »Långheden och Hälsingskogen», NTU 7 s. 125 ff.3 — Havsgatans
fortsättning som vinterväg söderut över Siljan (förbi Sollerön)
under anslutning av stråk från västliga och centrala Morabygder° framgår endast delvis av NiVBSO och Nilssons beskrivning i GPS s. 372. Vid färd åt Falu- och Gävlehållen
for man, så länge sjöföret det tillät — en råk brukade slå
upp från öster inemot Björkskepphus — från Kulåra genast
möjligt snett över Siljan (förbi Solleröns sydända och Tingsnäsudden på östra landsidan) in i Rättviken och upp i Ler1 Namnet Miaaren fsv.
ia-bildning till mål n., betyder möj
ligen 'målsjön, mötes(plats)sjön'; jfr Bugge hos Rygh NG 6 s. 182.
2 Att Dalälven i gammal tid även begagnats som enhetlig farled från Övre
Dalarna nedåt Bergslagen—Uppland och havskusten, antydes av bor-namnen
(se Hesselman NTU 7 s. 156 if) och särskilt det på näset nedom Båtsta vid
Tunaforsarna befintliga bebn. Borlänge (j Borlwngio 1390 BD) som visar att
ifrågavarande forsar kringgåtts genom båtarnas bärning över landstycket.
3 Jfr ÖDB 2 s. 351, där bl. a. omtalas att alla venjanskarlar, som voro
hästägare, brukade göra minst en resa till Gävle varje vinter. — Hemforningen av strömming från Gävle synes förr ha haft stor betydelse för Siljans-,
Venjans- och Västerdalsbygderna, och den omtalas ganska allmänt ännu idag,
ehuru nu levande generation icke har varit med om densamma.
4 Jfr GPS s. 363 ft (Nilsson), ÖDB 2 s. 313 ff och ULMA 17473 (uppt. B.L.
1945-46) s. 4 if.
5 Jfr även N. Sundquist i UNTJ 1947 s. 3.
6 Och med färdställen på Dunderön (Lövön) och Stamnäs inom So.
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dalsviken vid Rättvik. När sjöföret icke medgav denna genfart, fick man ta den stakade vägen Kulåra—Stamnäs och vidare efter västra landet över Siljansnäs o. Leksand till Rättvik. Från östliga Mora- och Orsabygder gick vinterväg söderut
på Siljans östsida; jfr nedan art. »Färnäs» (med fig. 16b) och
»Nusnäs—Stumsnäs . .» (slutet). Dessa olika leder sammanlöpte vid Rättvik i den mån de hade sydöstlig fjärrdestination.' Fortsättningen av vinterleden Övre Dalarna—Gävle utgjordes av: sträckningen Rättvik—(över Gärdsjö—Långsjön—
Närbo—Marnäs)—Svärdsjö, varom se närmare nedan art. »Ärtled» 2, samt sträckningen Svärdsjö—(Ovansjö)—Gävle, vilken finns
avhandlad i N. Fribergs uppsats »Om förbindelserna mellan
Gästrikland och Dalarna i äldre tider» i Ymer 1936 s. 134 ff
särsk. s. 160 ff.3
Frestande vore 'onekligen att i Havsgatan se en ursprunglig
benämning på sommarväg (ev. kombinerad land- och vattenväg) med härstamning från vikingatid och återspeglande den
dåtida Övre-Dalabefolkningens rörliga livsföring med deltagande i vikingatåg4, i svearnas ledung5, osv. Och som stöd
1 Möjligt är att byn Tina, ä. Tyne (: fdal. *tgne, ia-bildning på tun 'gärdesgård, stängsel.), i forna tider varit ett befäst färdställe med uppgift att
bevaka såväl vintertrafiken över Rättviken (vid Lerdal uppgående i Enåföret)
som den strax ovanför passerande urgamla landsvägen Ovansiljan—Tunsta
(Österdalsvägen). Härom se förf. »Dalarnas ortnamn» i verket Dalarna, u.
tryckn. Stim 1950; och jfr DNO 1: 1 s. 87 f med bil. 14.
2 Hesselmans framställning i NTU 7 s. 170 är missvisande betr. Gustav
Vasas färd år 1520. Och hans antagande därs. (not 1), att Boni — nu by
vid sjön Ljugaren — ursprungligen skulle ha avsett »hela vägstycket mellan
Ljugaren och Siljan» är enligt min mening orimligt; namnet avser nog endast
landet mellan Ljugaren och Ensen—Gärdsjön.
3 Stycket Svärdsjö—Ovansjö bör ha varit en del av den väg som konung
Olof den helige enligt Flatöbokens framställning for från Uppland till Järnbäraland (Dalarna), nämligen ifall man med Otto v. Friesen (hos Tunberg
StKopparbHist 1 s. 22 not 2) fattar uttrycket uatn er Suiar kalla Sio
såsom åsyftande Storsjön i Gästrikland.
4 Om dessas förläggning och innebörd se senast Åskeberg NordKont kap. 4,
ävensom S. Hommerbergs art. »Birka och vikingatiden» i STÅ 1946.
6 Huruvida personlig ledungsskyldighet någonsin ålegat Dalarna .(Dala
hundare), är okänt; jfr Holmbäck—Wessh DL s. in rör. skattetermen lePungx
skin i Dalalagens rättegångsbalk § 7. Landskapets forntida indelning i
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härför kunde nog åberopas olika omständigheter: fornfyndsdetaljer', det tidiga ersättandet i dalmål av ordet skepp med
båt i bet. 'mångäring, storbåt, senare: kyrkbåt' (:mot bevarandet relativt länge av skepp i bem. 'mindre roddbåt12, dalaallmogens gamla in i nutid ådagalagda håg för långväga utfärder i förvärvsärenden.3 Men då måste man räkna med en
tidig förskjutning eller omläggning av namnets bruk, vilket
ju icke är så tilltalande. Den i senare tid förekommande lokala betydelseväxlingen torde nämligen bäst förstås som sammanhängande dels med traditionsupplösningen och dels med
de på ifrågavarande ställen rådande särskilda vägförhållandena
(partiellt sammanfall av sommar- och vintervägar). Med hänsyn till det faktum, att Havsgatan redan i dombrevet 1440
angives som gränslinje mellan två settungsområden, är det
tredingar (Österdalarna : Västerdalarna: södra Dalarna — jfr Tunberg SkandÄPolitIndeln s. 136 f och Holmbäck—Wesån DL s. xxi) kan visserligen tänkas
äldst ha haft med utrustningen av ledungsskepp att göra; i Uppland hade
hundartredingarna att prestera vardera ett skepp med 24 roddare och 1
styresman. Men hundaresorganisationen anses för Dalarnas del ej böra fattas
som uttryck för att området »i någon större utsträckning åtminstone» varit
ledungss.kyldigt (E. Hjärne i NoB 35 s. 7). Ifall elementet tuna i svenska
ortnamn med J. Sahlgren (senast i Vad våra ortnamn berätta s. 41 f) får antagas avse befäst gård, borg i ledungsinrättningens tjänst — tuna-orterna äro
merendels belägna vid gamla båtleder som bildat utfartsväga:r till havet —
så skulle vi emellertid i sockennamnet Tuna ha ett intyg om dalsk delaktighet i ledungsväsendet; jfr härom nu även Elgqvist Skälv och skilfingar s.
80 fe samt förf. i verket Dalarna, där en grupp till Väster- och Österdalälvarna
knutna borgbetecknande ortnamn (varibland Tyna i Nås vid Näsvägens mynning) beröras ur vägrelationernas synpunkt. Att också Västerdalarna under
vikingatiden tillhörde svearnas välde och aktionsområde, är på flera olika
sätt betygat. Ett språkgeografiskt vittnesbörd om förhållandet har påpekats
av B. Hesselman i en uppsats, NTU 9 s. 127; jfr äv. densammes Huvudlinjer
s. 10. Om Sverresagans uppgifter från 1177 rörande Järnbäralands (nordvästra
Dalarnas) avhängighet av Sveakonungen kan här också erinras; jfr DNO 1; 1
s. 36 not 1. Korrekturtillägg: Betr. ledungsförhållandena jfr nu G. Hafströms
avh. s. 17 if.
1 Se D. Trotzig i DHB 1936, särsk. s. 132-135.
2 Närmare härom förf. i GPS s. 518 f.
3 Se B. Bo6thius »Dalfolkets herrarbete» i Rig 1933 s. 1 fr (äv. Skogen och
bygden s. 131 if), S. Erixon i DHB 1934 s. 80 if, Levander Våmhusfj. s. 172 ff
och ÖDB 2 s. 329 ff (Herrarbete, Handel); förf. i GPS s. 524.
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troligt att namnet då gällde ett bestämt vägstråk, och med
argumenteringen 1764-69 samt med de levande traditionerna
rimmar sig bäst antagandet att detta var ett v int er väg str å k.1
Förvisso kan Havsgatan redan under medeltiden ha haft betydelse som led i vinterväg till Gävle och andra kuststäder 2,
och möjlighet finns sålunda även att förstå namnet som ursprunglig benämning på ett vintervägstycke: en för varje år
i ungefär samma spår uppkörd och underhållen, i behövlig
mån med ruskor o. d. utstakad »snögata».
Med tanke särskilt på det från sollbyggehåll upptecknade,
stående uttrycket viist-i-havsgatan vore det också rimligt ifrågasätta, om icke bngn Havsgata en gång varit bruklig även för
vinterlederna Rättvik—Svärdsjö—Gävle, vilka kunnat betraktas
som vägens fortsättning nedom Siljan? Så behöver dock icke
ha varit förhållandet. I trakten Rättvik—Bjursås är ingen
dylik benämning känd och kan knappast tänkas ha förekommit, av den orsaken att vägen här inte har varit enhetlig
utan trafiken har räknat ett flertal olika utfarter (från Leksand, Ovansiljan, östra Rättviksbygderna osv.). Mera samlad
blev leden först fr. o. m. Långsjön i södra Rättvik. Men
ju närmare kusten man kommer, desto mindre gör sig förstås gällande den odifferentierade synpunkten av havet som
vägmål; i stället framträder alltmera den enskilda bestämmelseorten. Bngn Havsgata kan mycket väl tänkas ha tillkommit och alltifrån början använts speciellt för stråket Kättbosjön—Siljan, det tidigare och mera enhetliga stycket av övre
Västerdalarnas och Venjansbygdernas vägar till havet, vilka
nedom Siljan varit flera. Benämningen är i så fall jämförlig
med förr s. k. Rombo gatan GRÅ, gamla landsvägen Boda—
Rättvik (Gärdsjö)—Bjursås, vilken utgjorde ett rakare och
längre korridorstycke (med flera smärre tillfarter) av övre Öster1 Som bygdelagsgräns bör också en vinterväg ha lämpat sig bättre därför
att den kunnat läggas rakare (över myr och sjö) än en sommarväg (här: över
Havflyt, sjön Jugan, Flaxtjärne etc.).
2 Friberg poängterar, aa s. 160, att — såsom av en undersökning på grundval av lanttullsräkenskaperna 1626-27 framgått — vin ter lederna i den
äldre samfärdseln mellan Gästrikland och Dalarna haft en helt överlägsen
betydelse.
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dalarnas huvudväg till Rumboland.1 Sammantagna synas dessa
fkll berättiga till antagandet, att det isynnerhet är föt b eg y nn els e- eller utfartssträckorna av långsyftiga färdleder, som dylika målangivande gamla benämningar kommit
till användning. Vad angår uttr. västi-havsgatan So, kan nog
detta fullgott förklaras av att vä,derstrecksbeteckningarna i
dalmål (åtm. OvSi) överhuvud ha en rikare användning i prepositionsuttryck än vad fallet är i rikssvenska, ehuru detta
visserligen mest gäller vid appellativiska ord.2
Vägstyckenamnet Havsgatan kan sålunda fattas som ett gammalt uttryck för Övre-Dalabefolkningens normala, starkt kända
behov av förbindelse med kusten och yttervärlden samt utbyte
av förnödenheter isynnerhet vintertid, den tid som inte blott
var ur jordbrukssynpunkt tjänligast utan också medgav ett
för varutransport bekvämt färdsätt. Namnet kan samtidigt
sägas bilda uttryck för den vida färdmannasyn, som kännetecknar och förklarar en mängd gamla dalska och nordiska ortnamn, vilkas mening inte är nutidsmänniskan direkt uppenbar.
Vad beträffar användningen däri av ordet gata som beteckning för en naturlig väg, i stort sett skogsväg, står detta i god
överensstämmelse med fornsvenskt språkbruk: ordet betydde
helt enkelt 'väg', ehuru isynnerhet 'på båda sidor omsluten väg'.3
1 Forsslund MD 1: 8 s. 57 betecknar den (Rombogattu Bom n Boda) som
»gamla allfarvägen ner till Rombolandet via Falun»; jfr vidare nedan art.
Ärtled. Här kan även anföras, att Rombovägen är namn på ett så avlägset
färdstråk som handels- och pilgrimsvägen Fruhågna—Lillhärdal—Olingskog
Härj (— Ona Dal), tydligen också urspr. med bet. 'vägen till Romboland' ;
därom se N. Ahnlund i STÅ 1931 s. 65 o. 71 f.
2 Härvid kan avses antingen en västlig (östlig osv.) del av den naturenhet,
som appellativet anger, eller också enhetens läge i väster (öster osv.). Ex.
väst-i-skogen (skogen på fastlandsområdet), nord-i-viken (= i Nördervik),
sud-å-Siljan (på Siljans södra del) So, väster-i- Vattnen (sjöområdet väster
ut) Ä. Även om det på Sollerön bara funnes en egentlig mor (näml. den stora
på öns östra sida — nu finns det i själva verket också andra, ss Jesmor o.
Mjärdingsmor), så skulle man i So ändå säkerligen liksom nu säga öst-iMoren med halvt pleonastisk användning av adverbet.
3 Jfr äv. smsr ss dal. snögata 'av plogdrivor markerad vinterväg' (ovan
anfört från So som begagnat just till definition av Havsgatan) och rsv. rågata
'i skog upphuggen gränslinje' (ÖgNSO 5 sp. 920, -SAOB gata 3. b).
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Med den allmännare betydelsen ingår det som efterled dels trol.
i appellativer ss fsv. eriks gata och *konungs gata 'kungsväg.'
(ä. ortn. Konungs- — Kungsgatan fl. st.)1 och dels i namn ss fsv.
Ncesgativ (1407 SDns) nuv. Näskott sn Jt12 och Wargcetto (1367
Svartb.) nuv. Vargata by i Vårdö sn Ålands, nsv. Runt bogatan
GRÄ (se ovan) och Kvarngatan gammal skogsväg från Åsen
m. fl. fäbodar över Mångbergsholen till kvarnarna i Mångån
Sollerö sn Da1.4 Betydelsen 'längre farväg' tillkommer måhända
också förleden i de benämningar på Gultu- Gutu- (syst. Guttusjön,
Fjeld- o. Faale-; -ån; -vola), som finnas i gränstrakten mellan
Dalarna (Idre sn) och Norge och som av B. Hesselman ansetts
vara föranledda av en gammal färdled Falun—Röros—Trond h e im .5
_Anm. Den benämning Järnvägen, som i handlingarna av
år 1764 förekommer använd om en del av den här berörda
landsvägen — vintervägen, näml. mellan Siljansfors och Skålnäs
(vid Ryssa) eller" kanske speciellt Budsäl—Skålnäss, är förmodligen icke äldre än Siljansfors järnbruk, anlagt 1738. Den
torde syfta på vägstyckets dåtida användning för framkörning
av järnmalm.från Siljan (Skålnäs lastage- och upplagsplats)7
samt av stångjärn från bruket till sjön f. v. b. över Båtsta och
Västerås till Stockholm.s
1 Rör. eriksgata jfr HqE0 m. litt. Rör. *konungsgata se A. &häck i
SvDagbl "hi 1949.
2 Se C. Lindberg i NoB 24 s. 254 if, där flera norrl. ex. andragas.
3 Se H. Pipping FinlOrtn s. 117 fr, S. Andersson i Fskr R. Pipping s. 47 if.
4 Väl äV. Timmergatan, väg N byn Ö. Sälen Tra (DHB 1947 s. 111), och
Fiskgatan, fiskarstig norrut från byn Löten Li (enl. medd. av fil. lic. 011e
Veirulf); båda appellativiska.
5 NTU 7 s. 193f. Jfr nu även Sahlgren i NoB 34 s. 72.
Jfr i prot. Lk Mora 9:1 s. 38: »Skålnäsvägen ... den nu till Skålnäs
brukelige Järnväg . . .».
7 1 namnet Skålnös ingår di. skåle m. 'treväggshus, enklare bod', här
sannolikt i bem. 'förvaringsbod för transportgods'. På kartan Lk Mora 9: 2
står på näset angiven en »Järnbod», på Lk Mora 14:2 (här fig. 5) betecknas
den som »Nederlags-Bod»; men benämningen Skålnäs (»Brukets nederlagsplats Skålnäs» prot. Lk Mora 9: 1 s. 30) torde vara äldre än Siljansforsrörelsen
och avse bodar, som tidigare uppförts och nyttjats av allmogen.
8 Om dessa och yngre transportförhållanden på samma vägar se Hfilphers
DagbDal s. 161, ArMo s. 81, G. Boöthius i DHT 1922 s. 117, FsMD 1: 5 s. 162,
förf. ULMA 17473 s. 4f.

Ärtled.

Ärtled -en är ett större f. fäbodställe delvis inom Leksand,
delvis (och mest) inom Rättvikl, enligt SOF by i Le. Uttal:
Rä2 i2rt- bradd Le2 grtM3 - artlea (trakt)4 Bju. Skrift: ene
fäbodar ärteled(h?) ben. 1614 RbRä ; Erttledh Ärttledett 1663'
JbLeRä; Ertele fäboder, ärtele fäbodar 1668 Ls; Ärtledet (fäbowall) 1685 1789 JbRä; Ertleden ArLe ArBju; Ärtled Fäb. G104,
Ertleden fäb. Gk104SV G97; Ärtled SOF. Ht: Ärtledsmyren
myr V fäb. = Ertledsmyren Gk104SV; jfr äv. skrivn. ErttebergFäboder (NO morttebergh = Mårtanberg) 1685 La.
Fäbodstället ligger vid övre loppet av ett vattendrag, som
utmynnar i sjön Fjällgrycken inom Bjursås men dessförinnan
genomrinner en mindre sjö med namnet Ärten,utt. i3r192,2,2 -irtv,2
Le htto i37,11,7 artn 4 Bju.
Detta vattennamn skrives: ärttiern -tiärn 1668 Ls, Erten
ArBju ArLe, Erten G97. Ht: Ärtberget fart-2 bg SSV Risholen
fäb., NO sjön Ärten; Ärtknubb -en iart -zt knildyin - • -••• -!' 5 artknubb4 bg med fäb. Ö sjön — Ärt-knubb Hiil, Ertknubb ArLe,
Ertknubben (o. Knubben fäb.) G978; Ärtån iart-4 vdr Ärten-,
Fj ällgry eken.
Namnformen Ärten torde vara moveringsform för äldre *Ärttjärne -n. Ett något större, tvådelat vatten med namnet Ärtsjön
-sjöarna i3t-6 finns c:a 11 km. sydligare inom samma socken (Bju),
närmare bestämt mellan sjöarna Gopen och Smälingarna — ErtÄrtsjön ArBju, Ärtsjön G97.
sjö 1640, Ärtsjön 1807-08 Ls,
1 Jfr

FsMD 1: 8 s. 110, 1: 9 s. 8.
Uppt. Bi. 1934 SOA; brev A.N. 10/4 1946.
3 Min fonetiska tolkning av skrivn. ältlå (ä-a) i brev A.J. 10/4 1946.
6 Uppt. G.T. 1928 SOA.
5 Uppt. E.M.C. 1935 SOA.
4 Magnevill s. 188.
7 Min fonetiska tolkning av skrivn. ältn i brev A.J. 29/10 1945.
Namnets e.1. är di. knubb m., känt i bet. 'kort, grov bit av en stock'
(Magnevill) men här använt med syftning på bergets rundade form.
2

36

B. LINDEN, DALSKA NAMN- OCH ~STUDIER 1: 2
"•-•—,k_2
1.nsjkln

Rin-vms smr
4o«Ple.2"9n
7- fa

ZEKSPNDS

\13.711,9SAS
kenås

\\..
i - - - - - -: ---

n ,

/ i r - i
Fliorgki i k, 1 „1 klerk konto
~,751S.
„i . ,
Rbje/ g.3.1
/ Rs;40.
5.13e". '-.
'' \

fäå.
ans&stj•
IlY

•

‘
ik,, ,årten AS-gknaLLA
I
\
,
A
oxiat
t
I-„ »skog l„, aybh4.91\ rta
KhuMen ..,-I \
,---%
es----„..)
J '
tä ..
BpiRsgy sy i

P

MKSPArDs S:dv

Z Sal!~ S:A/
Fax6erg
?ab.:
Briimsho >26. ;

--5ahpy4460

•

ceck4ansfakf

„pal(olkj
-7?)&nst‘Tan 6ammals f"6.

3JURSAS 554/

Fig. 6. Ärtled - en fäb. samt dalgången nedåt sjöarna Ärten och Fjällgryeken
i Bjursås sn. Skiss efter G97+104.

Båda vattennamnen innehålla utan tvivel ordet fvn. alpt glpt
elpir f. 'svan'.1 Utgångsformer: fdal. *./Elpta- * Alptaticerne
resp. -8iör 2, ev. äv. *91pta-3. Namnar påträffas i NeVD: 1. årttt
sjö i Nås — Ärten Cr Ar G89, Ärttj. G kNV, vart. Ärtberget G89;
2. getn sjö i Äpp — Arttetierna arttetiernan 1674-75 Ls, Ärten
G88, vart. Ärtberget by,(G88, arttebergh 1675 Erttebergh 1685 Ls)
och Ärtån (G88, alte åån 1612 Db) el. -älven; 3. eet- sjö i Ma —
Ärtsjön G95 GkNO. Jfr äv. Alten iiltrot ältn sjö i Gag = Alten
ArGag G96 89, Altsjön -sjöarna åltsjöpar N Dalfors Or =
Altsjön ArOr G104.4 För ÖD:s vidkommande må dessutom
1 Betr. utvecklingen 43)t > rt, eller kanske rättare sagt sammanblandningen
av ift och vt, jfr det omvända förhållåndet med byn. Rälta Le (it < rt) — art.
nedan. F. ö. se Noreen VSp 4 s. 299.
2 Framför b• kunna både a och ce utvecklas till v - a. För exempel se 1: 1 s. 60.
3 Med hänsyn till variantutt. årt- Le. Detta kan dock även tänkas utvecklat
ur v genom labialisering. De båda öppna vokalljuden ligga varandra rätt nära
ur artikulationssynpunkt, och exempel på motsatt övergång finnas.
4 På grund av sjöarnas läge ej långt från Alfta rå kan Ore-fallet tänkas
innehålla namnet på sagda socken. Detta uttalas i Ore dta (KG. 1911-22
ULMA 663: 5) mot &lita ålta i hemsocknen; jfr även skrivn. ålta 1615
DbMo (KHA ser. 1 A 1: 10 fol. 12v), vilken väl snarare återspeglar något uttal
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nämnas, att en singular genitivform på -ar av fågelordet fvn.
elptr torde ingå i Ärteråsen årtcer- by o. fäb. i Ore — Erteråsen
Ar0r, Ärteråsen G103 SOF. Om svenska ortnamn innehållande ord för 'svan' se f. ö. HgE0 under Alt- m. anf. litt.,
dessutom Ohlsson Blekingskusten s. 224 och (beträffande särsk.
Jämtlands län) B. Flemström i 01:11 1944 s. 25 if.
Fäbodstället Ärtleds läge vid övre ändan av en dalgång, som
kan sägas närmast utmynna i sjön Ärten (se fig. 6)1, gör, det
troligt att fäbodnamnet på ett eller annat sätt hänför sig till
sjöns. Hur förhållandet skall förstås, beror främst på hur det
förras definitiv -led-en är att uppfatta. Detta kan med hänsyn
särskilt till böjningsformen -en (ArLeBju, Magnevill, G och
Gk) knappast vara något annat än antingen rsv. led f. 'väg'
(i farled, vattenled osv.)2 eller också möjligtvis en specialutvecklad form av lid f. 'sluttning, bergsida'. Att namnet i JbRä
1663 fått skrivningen -ledet (-ledhett), beror säkerligen därpå
att bestämda artikeln -en fem. i rättviksmål uttalas -ä3 och av
utsocknes skrivare lätt kunnat förväxlas med det i andra dialekter likadant Uttalade -et.4
med mörkt a än ett å < (i så fall ödal. biform * Qlpta till annars belagda alpta 1314 o. sen. SD).
1 Såsom av skissen framgår, kallas dalens vattendrag numera Faxla(r)bäcken till Gansåstj., Myrslogån till Ärten och Ärtån till Fjällgrycken.
2 SAOB led sbst 2, (igNSO led 2.
3 Adekvat tecken torde vara ca, vilket också kan motsvara ä i ordstam
(ex. .1c&lv 'källag. Uttal med ä-ljud av ifrågav. artikel är enligt Moder Stud
Slutart s. 14 antecknat från Bingsjö och Boda jämte Orsa Dal. Dock får det
sägas tillhöra hela Rättviksområdet (GRA). Jag känner det även från Västbygge fjärding, och enl. LvDG 2 s. 182 brukas det i Gärdsjö- och Söderåsbygderna av Rä liksom i den angränsande Åsbyggefjärdingen av Leksands sn —
alltså just de områden som ha haft med fäbodstället Ärtled att göra. Härtill
kan läggas norra Venjan, som enligt min uppfattning snarare har ä-ljud (ca)
än »ä-aktigt e», såsom hos LvDG a. st. uppges; ex. app. kwc'ence, 'kvarnen',
ei me, 'ån', vnm. wölce,
Vasslen (nmsv. Vasseln: app. vassel 'större
bäckdrag'). 1 tidigare uppteckningar har jag själv för NVe använt a, i senare
ce, men mellantecknet ca torde vara mest träffande.
4 Det är samma förväxlingsföreteelse vi möta i skrivningar ss walset 1562,
Wallet 1688 Db och Wasslet 1780 Lf för olika Vasslar i NVe ävensom Ångawaftlet 1693 Db för Ångsvasseln 0; se komm. arb. »Vassel, en vattendragsbeteckning
Obs., Rietz' uppgift s. 799a om vassl ii. ÖDal är felaktig!
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Vi skola nu först undersöka, i vad mån och i vilka betydelser ordet led f. är brukligt i nutida dalmål eller påvisbart
i övredalskt namnstoff.
Enligt DO föreligga följande former och användningar. OvSi:
?,(M Ä, NeSi: best. lea Bju; VD: best. leda Jä, pl. ler Li.
Betydelser: 1) 'led, väg' i vissa uttryck: nmsv. gå efter den där
leden '. . vägen', du har farit-av leden '. . kommit ifrån rätta
vägen', jag är å riktig led '. . på rätt stråt' Ä, kommit på leden
'. . på (rätta) vägen' Jä. I samma betydelse ingår ordet i smsna,
båt-, drev-1, ronings-, segel-, vägled. 2) bildligt i uttrycket nmsv.
någotsånär på leden 'någorlunda riktigt' Jä. 3) 'riktning, trakt',
ex. ja sir på lea 'jag ser av traktens skaplynne' Bju (Magn.).
Syn.: landled.2 4) 'område (att valla kreaturen på)' Li.
I ortnamn kan ordet spåras endast mycket sparsamt vad
OvSi angår. En appellativisk sammansättning roled föreligger
i Roleden rOledce, NVe, passage Ö Näsängesholmen vid Vanåns
mynning i Venjanssjön.3 Ett äldre *åkled tycks förutsättas av
naturnamnen 1. Akulisbacke etkuths- vägbacke nära ett skäl vid
Evertsberg Ä4 och 2. iik(e)lesbacke ökakas- dkZrais- backe vid
Bonäs Mo i gamla landsvägen Bonäs—Börka (—Älvdalen) cv
Åk(e)lesgrinden s. u., f. grind i centrum av Bonäs by vid utgångspunkten för nämnda väg och backe5 — skr. Åkerledsgrinden
Levander Våmhusfj. s. 76. Ordet led synes vidare, med bortfall
av d eller (äldre) 66, närmast ingå som efterled i ortn. Långle(d)
ibo tämligen rak o. enformig vägsträcka mellan Jäsmyren fäb.
1 Bet.:

'vägsträcka som brukar yra igen med snödrivor' Li.
-lea (Magn.) 'en trakts skaplynne, formation' Bju, 'trakt, mark
(av viss karaktär)' Dju, 2) 'väglag' Dju, 3) 'jordmån' Dju.
3 Uppt. B.L. 1939 SOA; jfr ULMA 3094 s. 33. Rör. förledsvokalismen se
LvDG 1 8. 155.
4 Uppt. H.L. 1934 SOA. Betr. förledsformen Aku- jfr ovsi. akuweg 'körväg', akudon 'åkdon' m. m., och se f. ö. LvDG 1 s. 111 176 samt DNQ 1: 3
»Gravudomen».
5 Uppt. B.L. 1932-45 (SOM. Förledsformen Åk- visar anslutning till rikssvenska, vilket icke är förvånande betr. ett ord för allmän farväg på en genomfartsplats som Bonäs.
6 Sporadiska fall av d-förlust i ordslut förekomma i orsamål; se BoöOM
§ 141 e. I ställning som senare ortnamnsled (vanl. med levis-betoning) har bortfall f. ö. drabbat åtskilliga ord även i andra OvSi-bygder; jfr DNO 1: 1 s. 136 f.
2

1) best.

ÄRTLED

39

och Hansjö by O. I ett blott skriftligt känt namn som *Farängesled (Farängsled 1845 RbVin) Mo torde e.l. vara led n. 'öppning (med tillhörande stängsel) i gärdesgård' snarare än led f.2
Om det troligen ej heller hithörande råmärkesnamnet tKlubbeledt 1550 Mo, snarast best. -ledet, se 1: 1 s. 40.
På området NeVD—NeSi möta ett antal berg- och fäbodnamn
med en efterled som till uttalet (-Mda -ledå o. d.) närmast förefaller att vara bestämd form av led f. De f. n. kända fallen äro:
Digerleden fäb. o. berg vid rå Jä : Nås = St. och L. Digerliden
fäb. G893, Västerleden fäb. mellan Digerleden och Sönnbgt Jä,
Lövleden berg inom Jä nära rå mot So = Lövberget G96 GkNV,
Säxleden nordöstra strandsluttningen vid sjön St. Säxen G96
(VNV Utibodarna fäb.) Jä, Vansleden (Wansleden 1775 Db, Vansliden G95) fäb. V sjön Van Jä; Åsleden (G96, Åhsledhan 1663 Jb)
åsUdå fäb. på västra sluttningen av den stora åssträckning i Le,
till vilken det i territorialnamnet Åsbygge fjärding innehållna
inbyggarnamnet åsbyggar hänför sig och varav det efter fäbodstället uppkallade Åsledsberget (G96) utgör en framträdande del.
Syftningen hos de ifrågavarande namnen låter sig emellertid
svårligen förena med ordet led 'väg'. I flera av fallen visar
den avgjort på en efterledsbetydelse 'sluttning (av berg, ev.
mot sjö)'; särskilt tydligt är detta beträffande Säxleden och
Yansleden Jä samt Åsleden Le.4 Med fä,bodnamnet Digerleden
sammanhänger bergn. Lidberget G89, som i NåsFi (Närsen) uttalas la el. liabc'ence.6 Finnmarksuttalet, som torde bygga på
1 Namnet kan dock ytterst återgå på ett -lete 'synsträcka'. Om ä. skr.
Långled o. d. för Lån glet by Mo se nedan art. »Långlet».
2 Det neutrala ordet ingår otvivelaktigt i ett antal dalska ortnamn. Dels
som efterled: ex. 9 Brunnsled (Brunslid 1845 RbSe), 9 Ljuderled (1846 Rbl%)
och 9 8jö1ed (1845 RbVi) Mo, det halvt appellativiska Vinterled -et fl. st.
som naturnamn i Dalarna (och som bebyggelsenamn i Sdm Upl) — jfr Vintergrinden vik av Styrsjön Le, Ålbyled platsen där f. vintervägen gick ut på
Insjön nära nuv. ångbåtsbryggan i Ål (FsMD 1: 10 s. 113). Och dels som förled: ex. Ledtjärnen (Letj. G96) vsm i vinterväg åt NV från Skålö by Jä.
3 Från 1681 omtalas Diger/iden i samband med lötestvist (Montelius
Fäbodb. s. 9). Hiilphers nämner s. 249 Digerled som finnby under Nås.
4 Enl. Montelius aa s. 11 äro Järnas flesta gamla f. »rätt typiska lidfäbodar».
5 Samma bug, Ha, gäller även för L. Digerliden fäbodar, vilka ligga på
bergets sydvästra sluttning. Uppt. B.L. 1931 SOA.
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en 1600-talsuppfattning, styrker misstanken att vi i namngruppens definitiv ha att göra med en i dalmål specialutvecklad
form av hd f. + bestämd artikel — en misstanke som tydligen
också föresvävat namnredigerare eller upptecknare för generalstabskartorna G89 o. G95, vilka i fallen Diger- och Vans- ha
formen -liden. Med sådan härledning förstås också bäst bestämningen i ett fall som Digerleda: adj. diger 'stor'; jfr närmast
Digerbackarna (G96) höjningar längs fäbodväg åt NIT från Skålö
by Jä. Vokalförändringen i> e i -Mda etc. får väl snarast tänkas
bero på förkortning genom rytmisk betoning, som för berörda
trakter är utmärkande.1 Möjligen kunde annars även räknas
med en äldre svag diftongering av i e , i semifortisställning
reducerad till förmån för förslagsljudet. Sådan diftongering
är nu visserligen helt okänd inom NeSi och VD, men ansatser till en sådan ha av Levander (DG is. 151) måhända riktigt
antagits kunna vara orsak till den uteblivna förmjukningen av
g- och k- framför i i vissa ord inom NeSi. — Det vore icke
otänkbart, att också i sydligare delar av Dalarna (Bergslagen)
kunde finnas spår av en liknande vokalförändring hos Ud, men
några säkra fall av gamla Ud-namn med nutida form på -led(en)
har jag hittills icke där påträffat.2 Emellertid ansluta sig de
berörda ortnamnen på -leden (-leda) i Leksand, Järna och Nås
naturligt till en grupp natur- och fäbodnamn på -liden (-läidi
resp. -ha) i västliga delar av Ovansiljan samt övre delar
av Västerdalarna: Skyttuliden (Liden fäb. G96) vid rå Ve: So
NÅT Skyttumyren So, Tonztmyrliden fäb. (G95) på sluttningen
mot Tomtmyren Ve; Yanuliden (uånelian 1613, wester på lyden
1645 Db3) stort myrslogsområde V Vanån mellan Mångsbodarna
och Billingsbodarna Ä, numera oftast kallat blott Liden'', Hålia
1 I några dagligdags ord har t. o. m. synkope inträtt; ex. båtsd3 'båthus(et)'
och Ons& ganthuset 'hemlighus(ee. För dyl. fall jfr förf. i GPS s. 525.
2 Björkled, by i Gust, skrevs j birkelidhi 1386 1391 DB 2 s. 6 resp. 9 f or.
och visar sig härigenom innehålla ordet led n. Det hemman Fagerled i Ske,
som Kröningssvärd (BD Reg. s. 50) kanske gissningsvis anger som dåtida motsvarighet till skrivn. j fagerlith 1384 DD 3 s. 14 avskr., är ej numera känt.
3 Se DNO 1: 1 s. 160 bil. 8 resp. s. 55 not 4.
4 I DO anges yttr. nord 2Nizötz som brukligt för 'en högt liggande trakt
i v. Älvd., full av myrslåtternaarkef (Ev.). Oftare heter det alltjämt (med ack.
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fäb. (G95) väster om en sjökedja med namn på -hån och Ulvsliden fäb. (G95) strax nedom Lisälen Ma.
Det förtjänar upplysas, att ordet lid i nutida dalmål är belagt som enkelt med formerna ?raiö Ä k ce,d Mo Sol l Ma Li samt
som efterled i smsna åled (best. ålla -lea dvs. *-bsa Äpp) 'sluttning vid älven eller ån' 2 och baklid 'solfrånvänd bergssluttning,
skuggsida'.3 Av detta senare ord, som är mera allmänbrukligt,
föreligger form på -led från Leksand, Soll och Venjan
best. dat. -Mr) osv.). Jag fattar förhållandet så, att uttalet
med e i det vanliga uttrycket i bakliden --liderna (ex. båkkdan 'på nordsidorna' Le) varit genuint på området NeSi—NeVD
och härifrån inkommit i angränsande OvSi-bygder, där det
bryter mot uttalet av enkelt lid (kcej,d So, kbdca Lejden fäb. Ve).
Det är också betecknande att Äppelbo, som utgör gränsbygd
mellan nedre och övre Västerdalarna (mellan Järna och Malung),
av ordet ålid uppvisar växelformerna best. -lea och -ha — se ovan!
Att här framhållna vokalvariation i e icke berörts av Levander DG 1 s. 150 ff (fdal. i), synes åtminstone delvis kunna
bero på att det hithörande ordmaterialet omkr. 1924-25 icke
var känt.
Frågan blir så, om fäbodnamnet Ärtled -en också bör föras
till lid-gruppen? Ansättande av detta ord låter sig icke väl
förena med antagandet att fäbodnamnets förled utgöres av
vnm. Ärten, förmedlat av vattendraget ned genom sjöri eller
dess dalgång.4 Draget ovanför Gansåstjärn, nu s. k. Faxla(r)bäcken, är alltför obetydligt för att kunna tänkas befunnet
vid riktning): if,tastr 9 keij,äet 'väster på, till Liden' (Ev.). ULMA 301: 4 och
SOA TopSaml. -- Enkelt Liden förekommer även som bynamn i Ä och Rä
(jfr här Lidarkvarnen lider- f. skvaltkvarn vid Ickån) och som fäbodnamn
i Ve (Lejden fäb. G102).
1 Jfr härtill ägom leuddtkary,), (DO) Maggås 0, bydelsn. » Oppaiijden»
(FsMD) Nusnäs Mo.
2 Jfr äv. bngn Ålid,berget (G95) eih- för en större höjd vid Västerdalälven inom Ma.
3 En motsatsbeteckning härtill, *andlid 'mot solen vänd bergssluttning,
solsida' (jfr adverbet sv. di. andsöles 'motsols'), innehålles kanske i namnet
Anleberget (G96) ål- höjd vid gränsen Jä : So med sydluta mot Snårberg
fäb. i Jä.
4 Avståndet mellan Ärtled och Ärten är c:a 8 km., och det upptages ej av
någon enhetlig sluttning.
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lämpat som bestämningsgrund till en lid 'bergssida' av sådan
storlek. Tanken om ett sammanhang mellan sjö- och fäbodnamnen — grundad på betraktelse av kartan (G97 + 104) —
är dock rimlig nog att icke utan vidare böra avvisas. Det
återstår då att se, om namnets förståelse på dylikt sätt blir
lättare med ansättande av ursprungligt led f.
Ordet led 'väg, riktning osv.' fsv. /ep 'ds; äv. färd, sätt' fvn.
leiå 'ds; äv. tidrum, följe m. m.', bildat på imperfektstadiet
av verbet lida fsv. lika 'gå, fara osv.', får antagas primärt ha
betytt 'gång, färd; väg, farled'.' Bruk av ordet i de ursprungligare bemärkelserna 'väg, stråt' (= rsv.) finner man — såsom
ovan visats — i Österdalarna livaktigt i de nordligaste bygderna
(Ä Mo: Bon), medan Bjursåsmålet känner det blott i de sekundära
'riktning, trakt'.2 Att den senare av dessa icke kan passa in
på ortnamnet Ärtled, inses omedelbart vid betänkande att fäbodstället icke ligger vid Ärten utan vid början av en dalgång
mot Ärten. Den från Lima kända användningen 'område (att
valla kreaturen på)' kunde möjligen ifrågasättas för Ärtled, i
vilket fall betydelsen skulle vara 'vallningsstråket , ned mot
Ärten'. Emellertid måste benämningen då tänkas given från
annat, äldre fäbodställe, och däremot talar faktum att Ärtled
är ett av traktens allra största och därför sannolikt äldsta
sådana.3 Då man överhuvud nödgas antaga att namnet är givet
norrifrån, föreligger således icke skäl att räkna med någon
annan betydelse än antingen 'riktning' eller också 'väg, farled'.
Att tänka sig Ärtled betyda Väbodstället i) riktningen mot
Ärten' vore väl inte alldeles ogörligt, även om det innebure
en abstrakt uppfattning av senare namnleden. Som parallell
kunde man åberopa den användning av ordet ätt i bem. 'håll,
riktning', vilken kommer till synes i fall ss ång. bebn. Sollefteå
1 Jfr

HqE0 led 2, SAOB L 394.
Magnevills översättning också av ortn. artlea med 'trakt' är egendomlig.
Månne bestämda formen ännu i sen tid kunnat brukas som naturnamn?
3 Ur dateringssynpunkt kan för här ifrågav. trakt vara av intresse att anföra en passus i ett tingsprotokoll av år 1643 (KHA ser. H A I: 10 fol. 241v)
rör. tvist mellan de angränsande Åsbygge och Söderås fjärdingar Le—Rä om
kolskog, så lydande: »men fääboderne äro gjorde för monga åhr tillförende
och somblige för 300». År 1663 hade 9 bönder (2 Le+ 7 llä) fäb. i Ärtled.
2
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'åt solhållet?' och Fiat Yiiitt 'åt skogshållet, mot skogen?' —
se 1: 1 s. 45. Emellertid vore väl en mera konkret förklaring
att föredra, isynnerhet som vi inte ha några gamla bolbygder
på nära håll nordväst om Ärtled.
För den händelse att dalgången i sydost från fäbodstället
kunde bevisas förr ha blivit nyttjad som farled, skulle namnet
Ärtled naturligtvis kunna tänkas betyda 'vägen till eller över
sjön (tjärnen) Ärten'. Benämningen kunde då förmodas ha tillkommit i motsättning till andra farleder i samma trakt. Då
vi i fallet Ärtled — Ärten ha att göra med ett dalföre i avsaknad av landsväg, bleve det snarast som vinterväg vi finge
tänka oss det betraktat. Här lämnas nu en redogörelse för
traktens vägförhållanden i känd tid.
Över Bjursås och dess grannskap ha i nyare tid flera större
vintervägstråk löpt fram. Huvudvägen från Siljansområdet till
Falun gick över Hyttsjön—Årbosjön—Gopen; den lär utifrån
sett stundom ha kallats Morkarlvägen.1 Från övre Rättvik gick
stor vinterväg. till Falun över Bjursås — tangerande Ärtled —
i nära anslutning till landsvägen över Sörskog, vilken senare
från Rättvikshåll förr benämndes 1?umbogatan.2 På sträckan
Sörskog—Bjursås hade denna en östlig avböjning, som löpte på
drygt 1 km:s avstånd i SV från Koltjärn och sedan över Bjursen
ned till Bjursås.' Från Rättvik gick slutligen även en väg åt
sydost till Svärdsjö och Gävle, näml. över Lungsjön (Lugn0-104) — Långsjön och efter Långsjöån samt Enviksvattnen,
den väg på vilken Gustav Vasa under sin flykt år 1520 av
marnäsbor per släde fördes upp i Leksandsskogen (Närbo,
Kungshögen mon. G104).3 Sistnämnda väg, inom Rä styckvis
utprickad på 0-104 GkSV, utgjorde otvivelaktigt förr ett stråk
av stor betydelse, ehuru dess övre sträckning på 1800-talet kom
i skymundan genom anläggandet av Dådrans bruk 4, vilket medförde att trafiken mera drogs över sjöleden Ljugaren—Dådran.
Enligt godhetsfull upplysning av N. Friberg i brev 19/4 1947.
2 Se FsMD 1: 8 s. 57, Hesselman i NTU 7 s. 135; ovan art. »Havsgatan ..».
3 Om sträckningen av denna väg Svärdsjö—Gävle v.v. se N. Friberg i Ymer
1936 s. 134 if, och betr. dess användning som led i fjärrväg Övre Dalarna—
Gävle jfr ovan art. »Havsgatan ..».
4 Om dettas historia (privilegier 1806) se FsMD 1: 7 s. 166 f.
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Vad beträffar dalgången Ärtled—Ärten (—Fjällgrycken), känner
man nu i Bjursås icke, att någon sammanhängande vinterväg
av betydelse här funnits. Däremot medges, att en del Leksandsoch Rättviksbyar haft vägar förbi Ärtled dels till den ovan
omnämnda vinterleden Rättvik—Gävle och dels till ett 15-tal
fäbodställen i trakten öster och sydost om Ärtled.1 1 våra dagar
begagnas delen nedom Ärten för körning av i trakten avverkat
timmer efter vattendraget ned till Fjällgrycken och vidare uppöver Fjällgrycksbo by till Långsjöån, som är flottled nedåt
Enviken—Svärdsjö. Vidare bekräftas, att vinterväg gått från
Fjällgrycken över Rogs by och Rogsjön till Falun.2
Emellertid är bngn Ärtled gammal nog att kunna hänföra
sig till förhållanden, som ligga långt bakom de nu levande
traditionerna. Då icke heller 16- 17- och 1800-talskartorna (LSA
FLK) ge någon direkt upplysning i frågan, har jag vänt mig
till en geograf, som speciellt inriktat sig på svensk vägforskning, nämligen doc. Nils Friberg, vilken haft vänligheten att
ägna spörsmålet sin granskning.' Han bekräftar först, att ingen
mera betydande och allmänt underhållen vinterfjärrled såvitt
känt har passerat Fjällgrycken under nyare tid, men medger
sedan att vissa fakta tala för att en vinterled över Fjällgrycken
tidigare kan ha haft en viss betydelse. »Nordanrogsområdet»,
skriver han, »utgjorde ett viktigt kol- och timmerfångstdistrikt.
Härifrån ledde en beträffande underhållet noga indelad vinter
väg, Österåvägen (1700-talet), ned till Falun. Längs Lurån och
Fjällgrycksån lågo på 1600-talet flera kvarnar. Just inom Nordan rogsområdet höggo karlarna från övre Rättvik sin utlagoved
(år 1604 t. ev. 110 stavrum). Det förefaller mycket sannolikt,
att bl. a. dessa rättvikskarlar tagit vägen över Ärten vid sina
årliga färder ned till Nordanrogsområdet». Frågan, om en vinterväg över Ärten—Fjällgrycken kunnat förekomma och ägt
större betydelse under förhistorisk tid, finner Friberg svår att
1 En del av dessa ställen äro uppenbarligen unga, men flera existerade vid
1600-talets mitt. På Holstensons karta 1668 Ls L 132: 23:2 äro upptagna Gansås
och ett par NV och N därom inom Le, vidare Mörtetiersbo (jfr nuv. Finnbo)
samt ett ställe med tre gårdar Ö Fjällgrycken (nuv. Fjällgrycksbo by) Bju.
3 Brev 19/4 1947.
2 Brev A.J. 10/4 1946.
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avgöra. »Så pass mycket är emellertid klart», tillägger han,
»att vägsystemet inom och i anslutning till Runnområdet undergått en kraftig förändring- i samband med kopparindustriens
framväxande. Vikingatidslederna ha i stor utsträckning haft
andra banor och mål. Möjligen kan man laborera med en vinterväg mellan Svärdsjö- och Rättviksområdet via det ovan omnämnda sjöstråket. Senare fanns en ost-västlig vinterled från
Bjursås till Svärdsjö förnämligast utnyttjad av kronans ämbetsmän».
Även om det icke direkt kan bevisas, att dalgången Ärtled—
Ärten i äldre eller yngre tid bildat en sammanhängande färdväg
eller utgjort led i ett fjärrstråk, finns det sålunda ändå åtskilligt som talar för att den redan under medeltiden kunnat
äga betydelse som mera lokal vinterväg, nämligen särskilt för
rättviks- och leksandsbor.
Med förklaring av Ärtled såsom sammansatt med led 'väg,
farled' skulle fäbodbenämningen alltså få anses vara ett ursprungligt väg(stycke)namn, vars förled anger närmaste målet
eller första viktigare naturenhet över vilken den åsyftade vägen
gått. För motivparalleller se DNO 1: 1 art:na »Jämtmotåsen ..»
och »Månsta ..».
Anmärkning. Ordet led n. 'gärdsgårdsled' är naturligtvis ur
betydelsesynpunkt alldeles omöjligt att ansätta för ett bergoch fäbodnamn som Ärtled. Då ett par av uttalsformerna härför,
-Ud Le -//2 Rä, icke desto mindre stämma med det neutrala
ordet (fsv. lifi fvn. h/i())1, måste detta bero på yngre anslutning
tack vare försvagning av namnelementet med vokalövergång
e > (trol. via a > a) >8 som givit likhet med led n.
1 Jfr LvDG 1 s. 134f.
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har klen skogväxt på toppenl, och det låge onekligen nära
till hands att tänka sig bergets betecknande som träde —
'trädet vid Sälen' — motiverat av detta förhållande. Men även
om man som stöd för en sådan tolkning åberopade betydelsen
'vilomark' hos ordet ifråga2 samt det från Mo (enl. Säve), Soll
och Ore kända uttrycket träda sig 'vila sig från något (oftast
om ko — från kalvning, men även t. ex. om apel — från fruktsättning)', sekundär reflexiv användning av dal. och sv. di. träda
fsv. trepa v. trans. 'för viss tid lämna åker osådd, plöja jord
o. lägga den under fäfot; äv. inställa ngt, låta ngt vara' (den
senare betydelsen uppvisad från Mora), så bleve dock förklaringen långsökt med hänsyn till appellativets egen betydelse. Som beteckning för ''kal höjd' förekomma i Övre Dalarnas ortnamn annars orden bleck n.3, häll n.4, flen m.5,
*snödel m.6 och — med överförd eller utvidgad och förall1 »Själva klinten med triangelmärket är naken med släta isslipade hällar,
omgivna av mariga vindpinade granar...». FsMD 1: 6 s. 77.
2 I DO anges som bet. 2: 'slåttermark, sam vissa år lämnas oslagen och i
stället tjänstgör som betesmark' Älvd. Mor. Rättv. och som bet. 3: 'till odling
av foder (gräs, havre) använd, uppodlad myrmark' Älvd.
3 Samma ord som nsv. bleck fsv. blek 'metall' no. blik n. 'ljusning, vit
fläck på klippa, märke på träd'. Rietz uppger s. 41 a blik m. 'kal bergsrygg'
Dal. Ordet föreligger enkelt i by- o. fäbodn. Blecket Rä Vå, Blecken
Blecka (= Utängsbyn m. fl. fäb.) 0; och ingår vidare i byn. Orsbleck 0 och
Blyberg (Blij- 1539, Blec- 1550, Bläc- 1562, Blicu- 1569 Jb) Ä samt ett flertal
naturnamn inom Älvdalens sn: Gambods-, Knäsjö-, Mård-, Navardals-,

Rensjö-, Tjytjysblecket m. 111.
4 Ingår i naturn. Fjällberget (Fielleberget 1656 Ls, Fjellberg ArLe) Si
och (Fjellberget ArÅhl) Al, i:Ya/myren (Fielmyra 1606 Db) myr högt upp
på Budberget SV Oxberg Mo, Rödbergsfjället Nås. Även i värml. ortnamn
uppträder fjäll med bet. 'bart berg' — jfr t. ex. Skärfjällen i Rämens sn
(SOV 3 s. 52).
5 Ordet är = no. flein ra. 'bar fläck' och bildat till adjektivet sv. di. flen
gut. flain 'bar, hårlös' no. fiefiz 'naken, kal' (jfr vdal. flenskallig, gut.
dain- 'skallig'), avljudande med lit.plyna9 'trädlös'; se f. ö. Walde-Pokorny 2
s. 93, HqSS 1 s. 129 och NEO art. Flen. Hrågav. substantiv ingår i höjdnamnen
Hund flen (Hundfleen 1722 bl) f. vårdkasberg Äpp, Flenberg (möjl. sekundärt i förh. till fäbodn. Flena -rna) So. Jfr Flenhällarna vid Backa Rä,
däri f. I. torde vara adjektiv.
6 Innehålles i namnen Snäll el. Svartbergssnän (= Snällberget G107)
samt Stor- och Lillsnäll Ä. För härledningen, < fdal. *snoyäill, jfr Sahlgren i NoB 23 s. 66 f.
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Fig. 8. Vallningsstråken kring Sälen och angränsande fäbodställen i Sollerö
sn. Efter M. Rehnbergs karta i GPS s. 128-29.

mänligad betydelse — vård(e) m.1 Något annat övredalskt bergnamn på -träde än Seiljeträde -t So finns mig veterligen icke.
I detta fall torde dock definitivet verkligen vara ordet nsv.
träde fsv. trcepe n. 'plöjning, plöjd men ej besådd åkerjord
osv.' 2 no.. trce(de) n. 'omgärdat jordstycke, åkerland utlagt till
gräsväxt, vilomark, ingärdad fäväg'. Ordet, som utgår från
germ. *trepia och står i avljudsförhållande till verben tråda
1 Primärt väl 'stenkummel till märke' el. 'vårdkase' = fvn. var& m. -- -a f.
'vårdkase', no. varde m. 'ds; äv. märke av uppstaplade stenar (särsk. på fjäll)'
sv. di. och ösv. vårde 'flöte på fiskredskap; sjömärke vid landsidan' (Rietz,
Vendell); jfr till betydelseutvecklingen dels shet. vord 'vakttorn, hög backe'
och dels ösv. smsn vårdbärg 'bärg hvarå vårdtecken eller kasar varit eller
äro uppförda, ish. ss namn på höga bärg' (Vendele. Här ifrågavarande namnelement föreligger som efterled i t. ex. Andjus-, Fisklös- och Karlungsvarden Vå; Katrin-, Kull- och Storvarden Ä. Namngruppen är icke berörd i översikten över vårdkasbeteckningar hos Moder NainnOrdgStud (jfr
där s. 88) men väl hos Envall »Dalarnas vårdkasberg» DHB 1946 s. 54 if,
där den dock — såsom redan i 1: 1 s. 310. 56 antytts — på ett beklagligt
sätt har sammanblandats med namn på vål in. 'rishög, röjnings- el. svedje2 Schlyter.
bråte osv.'.
4 — 496185
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(f8V. tropa trupa) och träda (fsv trcedha germ. treban)1, har

nu visserligen i ortsdialekten ungefär samma användning som
i rikssvenska; den företrädes här också av den vanliga smsn
trädeslott 'trädesåker'. Men en äldre betydelse 'mark som får beträdas och trampas', vilken bör antagas ursprungligen ha tillkommit ordet, skulle mycket väl kunna tänkas föreligga i gamla naturnamn.2 Namnet Säljeträde -t har enligt min mening sin förklaring
i ett med fäbodväsendet förknippat lokalt sakförhållande.
Fäbodstället Sälen, som veterligen hör till de äldre på Sollskogen (jfr skriftbeläggen ovan), nedlades som sådant omkr.
1916-17, men ännu ett par år tidigare hade en 7-8 familjer
sina kreatur där under en viss del av sommaren.2 Till vallningsområdet hörde berget Seliträde, som väster ut mot fäbodarna har en jämn och lättillgänglig, gräsrik sluttning och
för övrigt i sin helhet erbjuder gott bete utom på den brantare
sydöstra sidan. Ej mindre än fyra vallningsstråk, s. k. »gässlor»,
gingo över berget — se fig. 8; i vartdera av dessa fanns ett viiställe, s. k. »sovhol».4 Alla kreatur som medfördes till fäbodarna
(särsk. kor, får och getter) deltogo i betesgången 4; och jämnt
som området är på fäbodsidan, där gässlorna gå tätast, måste
marken här ha blivit mycket trampad.4 Det bör därför ha legat
nära till hands att betrakta detta betesområde som ett träde
i bem. 'mark som flitigt trampas'. I uttrycket zupt treed& 'upp
i Trädet' befinnes benämningen f. ö. ännu i våra dagar ha
1 Jfr EqE0 och TpEO, där besläktade ordbildningar framhållas.
2 Oklart är ett fall som 9 Laduträde -t (Laduträde Ladu Träde — Laduträdet 1842-43 RbGa) åkermark i Garsås Mo.
3 Liksom Säxe och Lindor var stället omlagt till typen långfäbodar eller
»täktfäbodar» efter att tidigare ha varit hemfäbodar med åkerbruk. Om dessa
förhållanden samt reglerna för vistelsen i de olika fäbodslagen se J. Granlunds art. »Fabodlag» i GPS s. 107 if, särsk. s. 121-25.
4 Man nämner: Jerksovhol, Nämdkarsovholar 2 st., Söndagssovhol
(den sistnämnda på bergets södra del). Brev J. G. 3%2 1945.
5 Betecknande nog har Sälen i våra dagar fått uppleva en renässans som
sommarställe speciellt för småfä. Sedan vägen dit blivit förbättrad, har man
näml. från Sollerön och Gesunda i stor skala (per lastbil!) fraktat dit får,
som fått livnära sig fritt på skogsbetena häromkring sommaren över.
6 Omdömet grundar sig delvis på självsyn. Jag har näml. en sommardag
från Sälen gått upp på berget denna väg, till triangelpunkten.
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varit bruklig vid tal om bergets betesområde.' Då detta omfattar så pass stor del av berget och bl. a. själva uppgångssluttningen, är det inte underligt att bngn Trädet sedan kunnat
få sin användning utvidgad till att gälla höjden som helhet.2
Det är på detta sätt, överfört på massivet från ett visst större,
ur fäbodsynpunkt viktigare parti därav, som vi ha att förstå
bergnamnet Säljeträde -t. Medan man i Sälens fäbodar kunnat
nöja sig med att säga helt enkelt Trädet, så har vid tal om
lokaliteten därutanför (på Sollerön och i andra fäbodställen)
känts behövligt att tillägga Sälje- som förtydligande bestämning; och det är den på så vis bildade benämningsformen
som blivit mera allmänt känd och begagnad. Det sammansatta namnets betydelse är alltså: 'trädet (betesområdet) vid
Sälen'. Bngn Säljeträde -t i sin nu vedertagna användning
som bergnamn skulle också kunna betraktas som elliptisk i
förh. t. smsn Säljeträdber get (G96), med betydelsen 'berget som
hör samman med Säljeträdet'. Formen Säljeberget (1855 Lk),
om den verkligen förekommit, får väl däremot snarast tänkas
bildad direkt till fäbodnamnet Sälen. Med avseende på uttalsvarianterna -trch -tre-edce för den nutida namnformen förtjänar kanske upplysas, att den förra utgör apokoperad obestämd form, den senare bestämd form av appellativet.3
Begagnandet, som vi här sett, av ordet träde i en betydelse vilken kommer mycket nära den som får antagas vara
ordets primära, står kanske annars i analogiskt samband med
ett från Sollerön känt realförhållande. Svinen tog man här
icke med till fäbodarna på våren; i stället släppte man ut
dem dels »utangårds», dvs, utanför inägoområdet, och dels
»innangårds» och då på trädesåkrar, vilka (ibland speciellt för
ändamålet) inhägnats med gemensam gärdesgård; och där fingo
1 Uppt. B.L. 1943 (SOM.
2 En reminiscens av ett äldre förhållande har man kanske att se i det
faktum att på kartan 1855 Lk upptagits två olika namn, Säljeträd och
Säljeber get, med något skilda syftningar? Jfr s. 46 not 2.
3 Om apokopering av oskyddad ändelsevokal hos senare smsled i dalmål se
LvDG 1 s. 224. Jfr här s. 71 f och 141.
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djuren fritt uppehålla sig hela sommartiden.1 Genom detta
förhållande har en äldre -betydelse 'mark som får el. brukar
trampas' hos ordet träde — om inte vidmakthållits — så åtminstone förnyelsevis kommit att kännas som tillhörig detsamma." Fallet Säljeträde visar oss måhända en omsättning
av språkbruket på fäbodmark inom Solleröns område.
Anm. En eller annan har måhända observerat, att ett namn
på Trä- förekommer på marken öster om Säljeträde, näml.
Trätjärne (Trätj. G96 — se fig. 7), vilket gäller utvidgningen
av ett bäckdrag till sjön Grundmången med upprinnelse på
Säljeträdets östsida.2 Till förebyggande av missförstånd må
upplysas, att vattennamnet ifråga uttalas try- och innehåller
ordet träd med syftning på ett litet bestånd av i skogsmarken
ovanliga lövträd (lönn) som finns i tjärnens omedelbara närhet.
Något språkligt samband mellan detta namn (nmsv. Trädtjärne)
och Säljeträde -t är således icke att räkna med.
2. Faluträdet.

Faluträdet fiiutrckdeö (— -trc'edcer) kallas i våra dagar en
slätmark med klen gräsväxt V Bonäs Mo, närmare bestämt
vid Ätjärn (G103) och gamla vägen Våmhus—(Börka—Spjutmo)—
Älv dalen.2
Vid förfrågan i Bonäs by om namnets betydelse framkommo
som förklaringar uttrycken (nmsv.): det är så slätt som ett faluträde, det ser ut som ett faluträde där. Faluträdet har uppen1 Det torde vara detta förhållande — bekant visserligen från flera ÖvDbygder (se DO och ÖDB 1 s. 184) men på Soll väl alldeles särskilt påfallande
— som förskaffat öborna smeknamnet kvantar (mor. kwötcer o. d.) 'smågrisar', på utsocknes håll efter dialektuttalet förvrängt till kottar: »sollla Jfr ödal. bet. 'betesmark' s. 48 not 2.
kottar». Jfr 1: 1 s. 17 not 2.
2 Härtill höjdn. Träkärnberg ArSo.
3 Uppt. B.L. 1939 SOA. — Formen -trekthyr -tim är tydligen en sekundär
pluralbildning (movering). Den kan tänkas utverkad av ett Östnorsuttal
-trcedcer (med -r av -Q < -ö — jfr LvDG 2 s. 6, DNO 1: 1 bil. 12); dylik
förväxling av bestämd neutral artikeländelse med plural fem. el. mask, är
vanlig i trakten Östnor—Bonäs—Kråkberg (jfr här art. »Aldrajer...» och 2: 2 A
Bjoser). Ett tredje, mera individuellt uttal -trkd (dat. best. -filiijna.) beror
på hyperdialektal ombildning på grund av association med rsv. träd 'arbor'.
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barligen varit en i bygden tidigare bruklig beteckning för den
gamla marknadsplatsen i Falu stad. Sammansättningen är ur
flera synpunkter intressant. Den första av dessa gäller frågan
om stadsnamnet Falun's rätta härledning och betydelse.
Genom en rad undersökningarl, av vilka den grundligaste
är prof. Sahlgrens, har det blivit fullt klarlagt att nuv. stadsnamnet Falun utgår från oblik form (ackusativ, dativ) 2 av be-'
nämningen på det markområde — Falan — som av ålder utgjort Kopparbergsortens tings- och marknadsplats. Detta område, som ännu idag mera speciellt kan få heta Falun eller
Falan 3, utgöres av stadsdelarna kring Falubron4 ; men benämningen tycks företrädesvis ha tillkommit marken väster om
ån, vilken i Falu stads tomtbok 1684 kallas enbart Fahlan,
medan delen öster om ån i samma handling benämnes Fahlun
emellan bron och nya torgett.3 På västra Falan låg det s. k.
Hälsingtorget, och här förmodas också den gamla tings- och
marknadsplatsen ha varit.6 I sitt ovan omtalade arbete har J.
Sahlgren gjort sannolikt, att det ord fala som innehålles i
namnen Falun Dal och Falan (Falköping) Vgl och vilket även
finnes uppvisat i appellativisk användning 7, är avlett av ad1 J. Götlind i NoB 21 s. 8 if, B. Hesselman därs. s. 101 f, J. Sahlgren i
Dagens Nyheter 31/i0 1941 (GND 9 s. 54 ff) och NoB 34 s. 63 ff; jfr även
0. Bannbers i Staden vid Falan s. 5 if, B. Hesselman i NTU 7 s. 145f 195 f,
B. Lindén i Falu-Kuriren 10/1 1936.
2 Dativform, ä. *Falunne, har man också att räkna med efter prep. åt i
uttr. a fidrutn o. d. 'till Falun' ÖvD. Den hos SAOB och HqE0 uttalade meningen, att formen Falun utgår från ackusativ, är sålunda blott halvt riktig.
3 Jfr E. Lyberg i DHT 1925 s. 1, P. Envall hos Götlind aa s. 10, Sahlgren
i NoB 34 s. 77.
4 Se t. ex. kartan över Falu stad i 0. Sjögrens »Sverige» (äv. återgiven hos
FsMD 3: 6 s. 24 f) och d:o i NordFam3 bd 7 sp. 91-92.
5 Sahlgren i NoB 34 s. 77.
6 Jfr N. Sahlström i Staden vid Falan s. 42, Sahlgren i NoB 34 s. 78. — Namnets användning belyses av en i tingsprotokoll 4/9 1600 (KHA ser. I A I: 7
fol. 41r) intagen stadga för »Kopparberget», så börjande: Denn som dricker
sigh drucken under tidegärd (= gudstjänst) på falan, skal böte 40
mark . . . — för forts. se Lindén a. st.
7 Jfr särsk. SAOB F 103f, Lundahl Falb. s. 1 if. Av intresse är också den
i Peder Swarts krönika för 1521 (Ed6ns utgåva s. 16) begagnade smsn Ropparbergz Fahlu, vilken möjl. tyder på vetskap om någon annan »fala». Om
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jektivet fal 'blek, gul- el. gråblek'. Det bruk av ordet som är
känt från Västergötland (Falbygden), där man kallar skoglösa,
ouppodlade utmarker (betesmarker) för falor, har i så fall —
såsom Sahlgren påpekar — flera nordiska motstycken; jfr fno.
gårdn. Bleika, sv. ägon. o. gårdn. Blackan Blackorna. Och mot
det svenska terrängnamnet Falan svarar direkt ett tyskt ängnamn Yahle (äv. appellativiskt: die Vale).
Till läsarens förvåning avstår emellertid Sahlgren• från att
dra konsekvenserna av dessa goda iakttagelser och stannar vid
att förklara Falunamnet som grundat på den omständigheten
att stranden hos nu s. k. Gruvbäcken, vilken i norr och väster
begränsar Falan, visar en genom gulockreavsättningar åstadkommen blekgul färg. Förklaringen verkar icke övertygande
eller ens sannolik.' Varför inte också här i stället räkna med
ett ursprungligt appellativiskt tala, best. falan, i bet. 'skoglös
torrmark som (i följd av gräsets vissnande — särsk. genom
trampning) brukar förete en blekgul färg'? Detta skulle ju
alldeles förträffligt passa in på en gammal tings- och handelsplats som västra Falan. För min del vill jag avgjort förorda
en sådan förklaring samtidigt som jag tillåter mig påminna
om Götlinds — frånsett etymologien 2 — intressanta och ganska
riktiga antagande att med fata -or avsetts små slätmarker eller
fält med kort gräs och fast botten lämpliga till marknadsplatser. Då samme forskare som parallell till namnbildningen
Falan Vgl Dal anför bngn Trädet marknadsplats och numera
stationssamhälle 22 km. söder om Falköping, varvid han upplyser att Trädets marknad varit bekant för sin stora kreaturstillförsel liksom en annan som brukat hållas på en »fala»
en norsk Kvifala 'et forholdsvis flatt jorde, hvor det engang må ha stått ett
k vi' se Hallesby StedsnOstfoldb s.23, dals]. Kvifalan SOÄ 19 s.51 o.1: 2 s.7 47.
i En namnbildning på sätt som Sahlgren tänkt sig är formellt svårförståelig. Direktbildning av ön-typ kan det väl i alla händelser inte vara fråga
om; möjligtvis en moveringsform av en äldre, icke påvisad sammansättning
på Fal- med efterled i bet. 'mark' eller 'äng' e. d. — men i så fall vilken?
2 Götlind godtar ju, liksom Hesselman (samtidigt) och flera andra forskare,
P. Perssons sammanställning (i Wurzelerw. s. 10 och IndogermWortf s. 41
238 746) av fala med fslav. polu 'öppen' och polje 'fält' -- detta senare
ingående i landnamnet Polen.
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mellan Mösse- och Ålleberg i samma landskap, skulle han
för benämningen ha kunnat ifrågasätta en ursprungligare betydelse än den som nu vanligen tillkommer appellativet träde
— enligt Götlinds egen översättning 'åker som lagts i träda'.
Kanske marken aldrig varit åker?
Den från Mo: Bon belagda, av Götlind naturligt nog icke
kända sammansättningen Faluträdet är utomordentligt belysande för karaktären av den »fala» som det i nuv. stadsnamnet Falun primärt varit fråga om. I egenskap av ett
träde i ordets äldre bemärkelse 'mark som trampas (av kreatur
el. människor)' — jfr ovan under Säljeträde — låter sig Falan
mycket väl förstås på sätt jag nyss föreslagit: alltså som benämnd med ett färdigt ord syftande på markens eget utseende.
Smsn Faluträdet som namn på marknadsplatsen i Falu stad
är av epexegetisk natur. Sedan den enkla benämningen Falan
Falun övergått till bebyggelsenamn — och som köportsnamn
hade den nog i Dalabygderna slagit igenom långt innan samhället 1641 formellt blev stad' — behövdes utifrån en ny
beteckning för den egentliga marknadsplatsen. Man tillgrep
då från OvSi-håll ordet träde n., vars lätt aktualiserade ursprungsbetydelse var 'mark som (får el. brukar) trampas'. Men
eftersom köpeplatsen i Falun utgjordes av en liten slätmark,
uppkom lätt uttrycket skit som ett faluträde. Och därav kom
sig även tillämpningen på en annan plats i naturen av liknande. utseende. I ortnamnet Faluträdet Mo föreligger sålunda
ett slags uppkallelsenamn på grund av terränglikhet.
Den nyss citerade jämförelsen »slät som ett faluträde» har
en fullt adekvat parallell i ett annat i OvSi (särsk. VMo) brukligt uttryck: djup som e weinesgrav 'djup som en Vinäsgrav',
vilket hänför sig till Vinäsbäckens för sin djuphet kända dalgång Vinäsgraven vid Vinäs by Mo.» Användningen i dessa
fall av obestämd artikel med betydelse som bestämd (Falu1 Vid början av 1600-talet var det officiella språkbruket dock ännu litet
vacklande. Jfr namncitaten hos K. G. Hildebrand Falu stads historia 1641 —
1687: inledningskapitlen; Lyberg a. st. och FsMD 3 :6 s. 22 f.
2 Uppt. B.L. 1933 SOA. — Jfr Pers »Hull Mats» s. 7 ff med bild: »Graven»
i Vinäs.
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Vinäsgraven) är att hänföra till de bruksvarianter av
räkneordet en som hos SAOB angivas i mom. VI: 2 fl-1.1 Men
uppgiften a. st., att användningen ifråga: 'den (det) kände (-a),
berömde (-a), betydande 1. beryktade' numera förekommer blott
»i högre stil», får tydligen revideras; bruket är dialektalt
levande! Alltså tillägg: . . . »samt (i vissa trakter) bygdemålsfärgat». Emellertid bör kanske påpekas, att som + en, ett i
dylika fall också skulle kunna uppfattas på ett annat sätt,
näml. -- som (om det vore) en, etta; och då vore obestämda artikelns betydelse här i stället snarare 'en annan el. ny, ett
annat el. nytt'.
1 Närmast lika synas vissa exempel under y: »En panna, tung som ett
Etna, Stolt som ett Ossa och hög som Olympus», osv. — Hos Terner, Räkneordet en (jfr s. 17 f), saknas helt och hållet motsvariga fall.
2 Alltså med ett slags kortslutning.

Solleröordet furåd (ortn. Furåden) 'i vattnet utlöpande
gärdesgård'.
En i Gesunda, fäbodby So ofta hörd lokalitetsbenämning är
Furåden fficrödeb dat. -dbm.1 Den gäller en strandplats i södra
ändan av byn, båtstad och numera även badställe. Äldre personer kunna omtala, att benämningen av gammalt avsett ett
slags större gärdesgård, som där gått ut i Siljan och av vilken
ännu äro synliga några s. k. »stenkistor», som bildat fotfäste
åt gärdesgårdens stolpar. Anordningen var till för att hindra
de på bete utanför byområdet gående kreaturen att komma in
på byns inägor och skada grödan.
En motsvarande anordning fanns på sin tid också i norra
ändan av Gesunda. Den kallades likaledes Ful-Men, och det
näs varpå den löpte ned i sjön bär alltjämt namnet Furådniis
fåröd, Utom dessa båda större »furådar» lär ha funnits en
särskild, mindre för några åkerkättar vid stranden norr om
samma fäbodställe, innanför Käringön (G103).
Furåden benämnes också en plats på Sollerön, utanför Gruddbo
by, just i gränsen mellan sockenundantaget och den enskilda
ägomarken; se DNO 1: 1 fig. 12. Det stängsel, som här gått
ut i vattnet vid Södervik, är nu längesedan borta. Men det
utgjorde i mannaminne ett slags sjömärke vid rodd från Kulåra
till Myckelön, v. v.: när man såg Furåden mittför kyrktornet
på Sollerön, bytte man roddare. En »furåd» har veterligen i
äldre tid också funnits på norra ändan av Sollerön.2
1 Vanliga uttryck äro: Ind-m fiunide 'nere vid F.', md-et fisuröchm 'ned
åt (till) F.'.
2 Utanmyra by underhöll, enligt överenskommelse år 1819, den officiellt så
kallade »Norra förhagen» på öns östsida. Se GPS s. 160 (Granlund); och jfr
ägokartan till samma arb. (avseende förhållandena år 1843), där de två nu
anförda vattustängslen finnas utmärkta.
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Vi ha här tydligen att göra med ett ord, som — ehuru nu
känt endast i några till namn stelnade lokalbeteckningar —
tidigare 'varit ett gångbart appellativ. I själva verket kan man
ännu få höra någon äldre sagesman begagna termen appellativiskt, om man för sakföreteelsen på tal. Den böjes i så fall
som starkt maskulinum med pluralform på -ar, utt. -sr.' Dess
betydelse kan preciseras sålunda: 'ut i vattnet gående (på stenkistor byggt) ändstycke av inägostängsel, avsett att hindra boskapen på bete att vada in på ett by- el. fäbodområdes ängen
och åkrar'.2 I DO finns ordet under uppslagsformen *furåd
angivet från Sollerön med formerna fiar6d 3, best. fticr6d 3 —
fåtr6d.3 I ÖDB (1, 3) träffar man ingenstädes här ifrågavarande sak eller ord omtalade, men i ULMA Fri 15 »Hägnader»
anföres s. 4 ordet furoden som ett av de redan kända exemplen
på särskild benämning för 'inhägnader som gingo ut i vatten'.
Övriga a. st. till ledning för frågelistbesvarare uppräknade synonymer äro: flomolshaga, flöhaga, farhaga4 , forågå, förhage, sjöhaga, sjöstängsel, vastgård 5 , vattgård.5
För samma sakföreteelse möter man inom Moraområdet endast
beteckningen förhage: (app.) fär6go best. -ögon Va, (ortn.) best.
förågan Vin f4reigan No, 9 Förhaga -en 1846 RbÖsKrå.6 Också
1 Uppt.

B.L. 1928-45 (S0A).
Säves översättning 'från stranden ut i vattnet gående rad af stenkistor'
(Dalmålet H s. 22) beror på 'ett lättförklarligt missförstånd.
3 Uppt. B.L. 1928 resp. A.N. 1916. — Efter Säve är angivetfur- el. fu-radn
(med övertecknet för å bortglömt).
4 Liksom följande, forågå Dal, troligen en form av förhage.
5 Dessa o. liknande former förekomma i Vgl Vrm; jfr Rietz s. 800 a, SvLm
21: 2 s. 83 (Magnusson). Av samma ord äro dessutom från Upl och Ösv kända
varianterna vatts- vattugård; se Vendell s. 1094. Var. vatsgård (vass-)
ingår sannolikt i värml. bebn. Vass gårda (SOV 15 s. 16) och möjligen i dal.
sjön. Vassgalen (Wassgarde VaBegård 1550 Db, Wassgåln 1722 Hol, Wasagarden 1731 Ls, Vassgaln ArJä o. G95; utt. via$ggre Jä) samt västg. sjön.
Vassgården (HqSS 1 s. 694) — de senare i så fall väl förkortningar för ursprungl. * Vategaröa siör. Vad det dalska fallet angår, försvåras denna
härledning av faktum att i järnamål nu — och förmodligen av gammalt —
brukats ett annat ord för sjöstängsel (se nedan), varför Hellquists förklaring
med vass 'säv' kanske här vore att föredraga.
6 De förra namnen avse en udde i Siljan NV Kartnäs med rester av vattenstängsel (Vin) resp. en strandplats mellan Sanda o. Lisselhed (No), enligt uppt. B.L.
2
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i Orsa märkes ortn. fördpn -0~1 (skr. Förroga'n 2 Förråga'n3),
udde i Orsasjön Ö Killingh. G103, på Vångsgärde bys område.4
Men i Järna har av mig upptecknats ett till betydelsen motsvarande ord, som inte kan tolkas på annat sätt än som förred gård: faregdtk (S1d) m.5 Dess efterled är di. rodgård 'gärdesgård', till red n. 'gärdselvirke' och no. röda fvn. röåa f. 'stång till
hässja, höstack etc.', vartill dal. röda f. 'stång till gärdesgård,
hässja m. m.' Det råder intet tvivel om att ordet furåd So är
identiskt med förrodgård Jä, ehuru det blivit starkt förändrat
genom ellips- och ljudprocesser. I dalmålsordboken har jag
också en gång under *furåd, på s. k. A-kort, satt etymologisk
hänvisning till *förrodgård. Vid uppslagning av ordet under
1948 fann jag emellertid sagda hänvisning borttagen och ersatt med semologisk (på B-kort). Det är min mening att här
söka klargöra sambandet mellan de båda orden och därmed
även visa riktigheten av mitt angivna förfarande.
Jag fattar faråd som ett nmsv. *förrod, dvs, en genom efterledsellips åstadkommen förkortning av förrodgård fdal. *for
röågaråer.° Ellipsen torde ha framkallats av den vanliga användningen i bestämd form förrod(gård)en, gällande det i bygden
närmaste stängslet av ifrågavarande slag.
De märkliga vokalförändringarna hos ellipten (slutning av o
till u hos f. 1. samt öppning av o till å hos ed.) äro väsentligen
att förstå som resultat av balansprocesser: ordlängds- och ord1933-39 SOA. Jfr härtill ägon. 9 Förhag(4ätte, skr. Forhagkitt 1845 RbVin
Förhag- -hagskitt RbVi, och 9 Förhagsiog 1846 RbÖs.
1 Uppt. B.G. 1946-48 med korrigering seminarieuppsats våren 1949 (SOA).
2 Brev E.L. 15/1 1947.
3 G. Hallström i DHB 1931 s. 63.
4 På förfrågan upplyses från orten, att benämningen avsett en förhage med
stenkista ut i sjön. En liknande har även funnits något sydligare i rå mellan
Orsa och Mora (byarna Vångsg. : Vattnas). Brev E.L. 15/1 1947.
' 5 Sedermera har från samma håll inkommit en variantform fara gål (DO),
vari mellanvokalen — om rätt uppfattad — kan förstås som ett av 8 uppkommet v (med assimilatorisk påverkan från förledsvokalen). Betr. uttalet
med s jfr emellertid rättv. 14trmik lötrodgård 'inhägnad kring vallningsområde' enl. uppt. B.L. 1936 SOA.
6 I senaste uppteckningarna av Sollerönamnen (1943) har jag även tagit
Förroden till uppslagsform, med hänvisning till tidigare skrivn. Furåden.
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ledsbalans.1 Balan.savhängig vokalförändring hos adverbet för,
näml. öppning till a-ljud, visar sig i järnamålets uttal får- av
ordet förrodgård (se ovan).2 I dylika fall får man räkna med
att övg. o> a ägt rum före (eller i förelöpande samband med)
vokalens förlängning. Slutningen av samma vokal till u i ordet
furåd få vi väl däremot snarast förstå så, att den kvalitativa
förändringen skett efter (eller i efterlöpande samband med)
förlängningen.3 Adverbet för fsv. och fdal. for (< *fra) utmärker sig i dalmål genom att som sammansättningsförled visa
en mycket växlande utveckling t. o. m. i en och samma ortsdialekt, beroende på sammansättningarnas art och användning.
Av betydelse är dels särskilt, om andra leden börjar på vokal
(ev. genom bortfall av h) eller på konsonant som medger assimilation med eller verkar förstumning av föregående r, resp.
på konsonant som icke medger assimilation; dels även i viss
mån om efterleden är en- eller flerstavig. Jämför t. ex. mor.
—
—
förhage -a-n (med normalt eller — delvis
väl genom assimilation — något öppnat o-ljud), mor. venj.
för- —fOrftit o. d. sol!. förAit förföte 'tåstycke el. fot på strumpa'
(med öppnad vokal tack vare förlängning av r:et) och mor.
fö/dt soll. flöt el. fbi« förlåt 'förhänge' (med sluten vokal
tack vare att den genom r:ets förstumning eller uppgång i
följ. 1 blivit stavelseslutande).4
För smsn furåd, vilken väl kan antagas vara forndalsk men
knappast urnordisk, tänker jag mig följande utvecklingsgång:
1 Med ordledsbalans menar jag en akcentuell och kvantitativ inbördes
avpassning av ett ords eller en SQ111 enhet betonad ordfognings huvudleder
(iak. stavelser). Se härom närmare komm. arb. »Dalsk betoning och ordbalans».
2 Jfr äv. ovan anförda ordformen «farhåga.
3 Eriiiras må här om att vid försvagning långt 0-ljud kan ge u. För berörda område jfr t. ex. orem. rugard för rodgård 'gärdesgård' (brukligt
som förled i flera smsr och förr trol. med jämviktsakcent), mor. ortn. rartcgetrdo Rårodgården f. d. stängsel ut i sjön mellan Nusnäs och Färnäs byar
— andra fall hos LvDG 1 s. 155; för fsv. t. ex. fuldicerver 'dumdristig': föl
'dåraktig', ortn. -bulstadher :bölgtaper — NrASG § 112.
4 I solleröformeufaot har efterledens vokal (å) slutits till 0-ljud dels kanske
genom assimilerande inverkan från förledens och dels väl under anslutning till
ordet lott di. kot Nt 'part, avdelning (vanligast om åker men även t. ex.
om del av fiskenot: NUM« lottarrum)'.
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best. ack. *forröågaröinni> *ferbö-kn (ellipsform, »moveringsform») > *MO- (med mellankonsonantismen på väg att förenklas och stavelsegränsen att förskjutas, med åtföljande järnviktsbetoning samt viss förlängning och slutning av förledsvokalen) > *fisa-B- (med förledsvokalen ytterligare något sluten
men efterledsvokalen något öppnad i samband med förkortning)
> filkr6d-12,.2
För detta fall kan saken således delvis ligga likadant till
som för soll. folot 'förlåt', nämligen såtillvida som förleden
genom förenkling av mellankonsonantismen (här: två sammanfallande r) fått vokaliskt slut — och detta bör ha inträffat på
ett tidigt stadium. Då vokalförträngningen här med tiden gått
till u (ut), vilket f. ö. har ett direkt motstycke i den från NVe
föreliggande formen filtköt av förlåt (DO), torde denna utveckling vara att sammanhålla eller jämföra med bevarandet av
gammalt ii i tvåstaviga ord ss mor. soll. venj. ors. burå -ådn
'borra -d' och spurå 'sporre' (LvDG 1 s. 158 o. 2 s. 253)3, mot
t. ex. mor. soll. venj. bor 'borr' och spor 'spår' (jfr LvDG 1
s. 156)3, ävensom med den särskilda4 tendens till slutning av cr3—
»fdal. 6"» — som gör sig gällande i tvåstaviga ordformer ss mor.
soll. erå 'hare', leså 'läsa' och twerun 'tvär' (med rent' e-ljud
enl. LvDG 1 s. 117). Jfr även sådana fall, då slutning i samband med förlängning av ursprungligt kort förledsvokal har
drabbat sammansättningar med av konsonantförenkling i ledfogen betingad sekundär jämviktsbetoning; ex. vnm. Gäddtjärne
, o. d. (: geeda gltda) Mo So Vå — processen här begå- —
fordrad av namnens användning i nya smsr (Gäddtjärnberg fäb.
So, Gäddtjärnån Vå).5
1 För utgångsformen användes grov beteckning; betr. kvaliteten av 0-ljuden.
ur allmännare fornsvensk synp. jfr NrASG § 21, Wessån SySpråkh 1 § 65 o. 68.
2 För uppfattningen av vokalutvecklingen kan det vara av intresse erinra
om att somliga ålderdomligare daladialekter in i sen tid bevarat de kvaliteter
av o- och u-ljud (»europeiska» — ungefär o resp. u) som anses ha kännetecknat
forndalskau ; jfr LvDG 1 s. 153 156 180. I sollmål begagnas för ö (exempelvis
just i rod n.) alltjämt ett ljud, som näranog liknar 0, ehuru man vanligen
återgivit det med Q.
3 1 Soll fonetiskt: biltro -dn,, spåro resp. bor (e), spor (e).
4 1 viss mån parallella.
5 Närmare om fallen se 2: 2 A.

62

B. LINDÅN, DALSKA NAMN- OCLI ~STUDIER I": 2

Vad beträffar vokalförändringen hos senare leden i ordet
furåd, kan man nog räkna med balansinflytande som åtminstone
bidragande, ev. primär orsak. Andra exempel på dubbelsidig
balansverkan i gamla dalska sammansättningar föreligga i:
soll. mor. nalus 'nålhus' och skalus skålhus 'treväggshus: hemlighus, slåtterbod' (= fvn. skåla- — skålhås)i — jfr motsvarande
uttalsformerna neg. — nar o. d. för nål och sktitkce skölr(ce) o. d.
för skåle 'treväggshus, skjul' samt clip oys oys etc. för hus.2
I båda dessa fall har således forndalskt ä hos e6erleden genom
tidig förkortni4g (kanske särskilt i artikulerade former) undgått att diftongeras till du, åy, öy o. d.3 I ordet furåd (best.
furåden) kan fdal. ö genom halv förkortning ha blivit öppnat
till å-ljud, vilket kom efterledsstammen att nära sammanfalla
med di. råd 'gräns'. På det utvecklingsstadium av ett sammansatt ord, då efterledens stamvokal (fakultativt) har fått halvlång
kvantitet och svävande, oklar kvalitet, kan det vara associationen som blir avgörande för ordledens slutliga gestaltning:
så med soll. folot 'förlåt' (vanligt i smsn förlåtsäng) och så även
med furåd 'förhage'. Att för detta senare fall ordet råd (rsv.
1 Blott skenbart analogt är det gårdsnamn Kelus kUrus, som finns i Mo:Bon
och i yngre tid har brukat skrivas Källhus (så t. ex. i SSkbBon 1848, jfr äv.
ägonamnet Källhusmyr 1847 RbBon) under anslutning till ordet di. källhus
(kgeldOys Nu) 'överbyggnad över kallkälla till förvaring av mjölk etc.'. Det
torde vara identiskt med äldre Kälox Kelox (ex. Kälox Pedher 1550,
Kelox Erich 1569 Jb Pers GPM Reg.: Källus) och även med KietelKiätilogs o. d. (K. Lasse, i Prytz' Comcedia 1622 s. 26 if), som synes utgjort
av ett fdal. *Kcetil- *Kicetil(l)Qughs — jfr dels de av Kcetil- etc. 'hjälm'
och -logh etc. 'bad' sammansatta mask. och fem. personnamnen fsv. Ketillogh
(äv. Kelögh) fda. Ketillogh (gen. äv. Kcelofss o. d.) fvn. Ketillaug, varom
se kända namnlexika samt NK 7 s. 85 193, och dels möjligen även det av förf.
-1946 från CMo upptecknade insektnamnet kåt3l4ga kittelöga 'en färggrann
(brun-röd-grön) liten bromsart med ögon lysande likt en kopparkittels inre'.
2 Förstumning av h i -hus bör på grund av efterledsställningen ha inträffat
tidigt. Betr. den uteblivna övergången ä> å i förlederna (nål och skåle)
jfr LvDG 1 s. 111. Då nedre dalmål ha 8-ljud i ordet nålhus (ex. nssä Dju),
så beror detta säkerligen också på ordbalans; jfr LvDG 1 s. 259 not 8. Hos
Noreen DM är ordet skålhus (älvd. skalaus, ors. -ais) missuppfattat och
uppsatt s. 186 f under formen *skui-hus med hänvisning till mit. seidahas
i bet. 'hurenhaus'.
3 Omnämnande av denna företeelse saknas hos LvDG 1 s. 182 f.
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rå) n. 'gräns' verkligen, trots genusskillnaden, kunnat spela in
i utvecklingen, bör icke framstå som osannolikt om man betänker att förhagen i praktiken också tjänstgjorde som gräns —
nämligen som sagt mellan byområde (inägor) och utmark. Märk
f. ö. den inom GMO belagda smsn rårodgård -enl, vilken på sina
håll kom till användning för i sjön utlöpande stängsel mellan
två närliggande byars markområden.2
1 S.

60 not 3.
Ett minne om en dylik f. d. byskillnad innehålles kanske också i vnm.
Ketterååfi beck (nära Ilykje fäb.) 1637 DbMo — till byn. Kitten vid Nässjön i Älvdalens sn.
Ibland kunde bygräns också sammanfalla med sockengräns; ex. se s. 59 not 4:
2

En ängesterm *gödsla 'svämsloge' påvisbar i ortnamn
inom Mora socken.
Ett äldre dialektord *gödsla förutsättes av en grupp naturnamn (ägonamn) i Mora sn, näml. nedan angivna:'
Gödslan 1. ffidsla (No), slog- och åkermark vid Österdalälven
på nordsidan av höjden Kristineberg (Äsenhol), ofta översväminad. — Michel AnderBons i Noret 1 engesteegh belägen vt på
göslan 1641, . . ut på göBlan — på göslan Siöbotn 1643 Db':
»på nore gösslan» 1830 bouppt. avskr. (i RbUtm); Gödslan
Djösslan 1843 RbNoFäBeLi-Mork, Gödslan 1846 RbDiv, Gödslan
(& Tingsnäs) 1847 Rbl:km.3 Förmodligen är det detta ägoområde
eller en del därav, som avsetts med den särskiljande Tann -Västbyggegödslan (Östbygge Gödslan fl. g. 1846 11bDiv)4, vilken i så
fall torde syfta på att området av gammalt tillhört Östbygge
settung (sederm. fjärding); om settungsgränserna i GMO se 1: 1
art. »Rattholmen ». Ht: 9 Gödselkätten (Gödselkittan 1843 RbNo)
åker, Gödselåkern dom- (gösle åkren 1643 Db; Gödselåker i
Noret 1843 RbFä, Gödselåker -åkern 1843-47 RbNoVal:Itmlle,
Gödselåker & Broåker 1845 RbLi-Mork, Gödselåker 1846 RbDiv)
1 Samtliga upptecknade av B.L. 1932-45 (SOM.
2 J DbMo 1669 anges samma ägomark vara belägen

»wäster om Nohrs
Elfwen», vilket ju även stämmer. Österdalälven hade dock redan 1659 brutit
sig väg härförbi direkt till Norsälven; se nedan art. »Åggenmyr».
3 Ett par revboksuppgifter äro av intresse för frågan om fördelningen av
här åsyftade ägomark: »Gödslan (åker) hälften med Bergkarlås» RbNo s. 949,
»Hälften emot Noret på Gödslan» RbBe s. 400. Vilka slutsatser som härav
kunna dragas, är emellertid icke alldeles klart. Jfr i följ. not återgivna notiser
ur RbDiv (några år yngre).
4 Upptagen under Morkarlby allmänna slog, Kråkbergs allm. slog, Långlets
o. Selja fjärdingsmans slog. I RbDiv s. 76 står antecknat under Kråkbergs
allm. slog: »Tillkommer Ostbygge Gödslan från Morkarlby By, från Selja by
Ö Gödslan, från Oxberg & Gopshus d:o» och s. 81: »Afgår Östbygge Gödslan
till Kråkbergs by enl. Härads Rättens utslag af den 3/4 1846». I RbLi-Mork
möter namnformen Östlig Gödslan, som torde bero på förvanskning.
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sydligare odling på Kristinebergsudden; vilka namn således icke
innehålla appellativet nsv. gödsel.
Gödslan 2. cipkislo (Ga), slogänge vid Jäckån nedom kmot. —
Gödsla — Gödslan fl. g. — Gödslan (& Bunk) 1843-45 RbNuVin.
Strandremsan ifråga är låglänt och vattnig, och man fick merendels pulsa för att komma åt gräset. Förmånen att slå _detta
änge tillkom förr fjärdingsmannen eller byföreståndaren i
Garsås och Nusnäs byar. Naninet förmodas därför i orten betyda 'gottgörelse, lön'.
Gödslan 3. dffållut (DI Ös), änge Ö Lillälvens mynning i Österdalälven OSO Börkön. — Till förklaring av benämningen uppgavs, att slogen här brukat bli »gödd» genom älvens översvämning. Bngn synes även fakultativt kunna användas om
nedre ändan av Lillälven (gammal älvfåra).
Gödslan 4. b342,/iu (Ön), ängsmark kring Ökarinoret.— Gödslan
1846 RbÖs. Samma mark eller en viss del därav synes också
ha kallats Gamla Gödslan el. Gammelgödslan: G1 gödslan Gl.
Gödslan 1845-46 RbSeÖsKrå, Gammal Gödslan 1848 SSkbÖn.
Ytterligare en sammansättning, vari ordet ingår som definierande element, är 1-Gummusgödslan sloge vid Östnor — ett änge
j gundmundzgödzlen of‘van långledz färjestadh 1652 Db, Gummusgödslan Gummus Godslan Gum Gödslan 1845-47 RbÖsKråLå. Skrivningen -gödslen 1652 får kanske snarast förstås
som en ekvationsmässig formtolkning av en bergslagsman, vilken
själv i sitt modersmål använde uttalet -a för ändelsen -en såväl
som för -an fem., och eventuellt under anslutning till ordet
gödsel f. F.1. i namnet är ett inom Mo ännu kvarlevande gammalt gårdsnamn Gummus gihmuts- (Ri)1 av *Gudhmunds eller
*Gunmunds2, vilket även ingår i åtskilliga andra lokalitetsbe1 Fanns förr även på omr. Fä-Nu; ex. Gummus Feer Andersson i Färlas
1678 DbMo, Gumus gammelgård 1843 RbNu. Namnet skrives ibland Gudmunds, t. ex. i SSkbFä 1846 och SSkbNo 1844-45. I SFN 1920 anges från
Dalarna gårdsn. Gudmuns.
2 Jfr fsv. mansnn. Gudhrnund och Gunmund Lg-Br-Li s. 75 o. 335 f
resp. 79. Förväxling av Gudmund och Gunmund visar sig i äldre skrift-former även för utomdalska fall, ex. värml. gårdn. Gumnerud: Gwdmunda1556 72, Gudmunde- 1568, Gundmunda- 1572, Gunmunde- 1576, Gummunde1590, Gummen- 1600, Gumne- 1786 osv. — SOV 11 s% 31 f.
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nämningar ss: tGummushol (1846 Rbös) boplats?, Gumrnusvad
och Gummusänge (Gumus- Gummusäng 1846 Rbös), samtliga
vid Östnor.
Något appellativ dal. *gödsla tycks icke vara framkommet
genom uppteckning av levande dialekt. Det saknas i såväl
DO som ÖDB 1-3. De härovan förtecknade benämningarna visa
emellertid med all tydlighet, att ett sådant — som namnelement
använt i bestämd form — förr Varit brukligt i moramål. Ordet
är säkerligen identiskt med fsv. gopsla f., belagt i smsn gopslu
eper (ÖGL) 'ed som bekräftar lagligheten av en förut gången
ed'.1 Detta ord, som alltså betyder 'gottgörande, förbättring',
är bildat till verbet goPa 'göra god, göra bättre' och är att
skilja från fvn. gtezla f. 'godhet, godvilja' till adjektivet fvn.
Oår 'god' — båda orden med samma formans urn. -islö-n.2 Ett deverbativt västnordiskt appellativ motsvarande dal. *gödsla och
fsv. gopsla föreligger också i no. di. gjodsla f. 'gödning av djur',
vartill smsna gjödslegris och gjödslekalv 'gödgris, gödkalv:.3
Så till frågan om det dalska ordets betydelse. Uppgiften
angående Gödslan 2 (Ga) är av intresse såtillvida som den antyder, att namnet i folkuppfattningen förknippats med ett verkligt förhållande, vilket synes innebära ett slags 'gottgörelse
(-= ersättning, lön)' och sålunda direkt eller indirekt associerats
med orden god och göda. Ehuru även Gödslan 1 visar sig till
en del ha utgjort fjärdingsmansslog (för Långlet och Selja byar)4,
är det dock knappast troligt att sådan abstrakt mening ursprungligen tillkommit benämningen. Gemensamt för alla de
kända fallen i Mo är, att denna avsett slogmarker i omedelbar
närhet av ett större vattendrag — låglänta marker som lätt
översvämmats vid högvatten (särskilt vårflod) och därigenom
brukat erhålla en naturlig förkovran som slåtterängen .5 Det
bakom bngna liggande ordet, egentligen med bet. 'gödning, förbättring' (= fsv.), kan därför på goda grunder uppfattas som
här nyttjat i en överförd konkret bemärkelse om sådan mark,
1 Schlyter s. 251. 2 Olson App. s. 495 if. 3 Aasen s. 224. 4 Se s. 64 not 4.
5 Betr. översvämningens karaktär av »gödning» jfr Reitan Vemdalsm. s. 100 f,
där om Ljusnan säges att den fruggä
(Funäsdalen) eller frugga
?.a,ia (Hede) 'gjodsler slått, gjodsler enger'.
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som undergått gödning, dvs.: 'vid vattendrag belägen slåttermark (strandsloge) som genom årlig eller ofta upprepad översvämning erhåller en naturlig förbättring med avseende på
bördighet; ängsmark som göder sig själv, gödningssloge'.
Alldeles omöjligt skulle väl heller icke ha varit att i Gödslan
(— -gödslan) se en sekundärbildning av ön-typ till ordet nsv.
gödsel fsv. gops/ f. Övergödsling av ängsmark med kreatursspillning var en i ÖvD förr ganska vanlig företeelse. Den kunde
förekomma dels vid by och dels i fäbodar; se ÖDB 1 s. 213.
För ängsmarkerna med beteckningen gödsla-n föreligger emellertid icke i något fall uppgift om att konstlad gödsling skett.
Det skulle väl heller icke ha lönat sig att gödsla ängen, som
vid nästan varje vårflod sattes under vatten. Mot härledningen
talar dessutom att ordet gödsel är näranog obrukligt i dalmål,
så gott som allmänt ersatt av dynga f.1 För begreppet 'gödsla
(ängsmark)' begagnas verben tälja, dynga och göda; för begr.
'ängsmark som man brukar gödsla' är känd termen gödningssloge (Gagn.).2 Med detta ord torde dock moramålets tgödsla
kunna anses på sätt och vis synonymt, även om det icke avser
'med gödsling förbättrad slåttermark' .3
Tilläggas må, att ett äldre värmländskt ortnamn t Gäss/ån
(Gösslan 1600, Giöslan 1610 — sedermera Högåsen), avgärda
by i Öv. Ulleruds sn, antagits möjligen kunna »innehålla best.
form av ordet gödsel i dess från Södermannalagen kända betydelse 'tillökning, fyllnad'»; se närmare SOV 8 s. 54 f. Namnet
ifråga skulle väl lika gott förstås som best. form av fsv2gosla
i en betydelse synonym med den för gödsel här åberopade eller
närstående den hos de dalska benämningarna Gödslan ovan
påvisade.
1 Det förra finns upptecknat endast från SVe.
2 ÖDB 1 s. 213, DO.
3 I annat avseende synonym med mor. tgödsla 'svämsloge' kan tänkas ha
varit den skriftliga term fiodeinge, som förekommer i äldre tingsprotokoll
för ÖD; ex. »ett flodeänge» 1619 DbMo, »ett Flode änge i Gopzänge wyd Littran» 1634 DbMo : Ve. Jfr emellertid även smsn flodland, vilken synes haft
användning som jordmått (ex. 1610 17 18 DbMoRä); se Lindén Domböcker s. 33.

Må- och Hakel- m. m., gamla fodertåktstermer
i ortnamn.
1. må-.
En ordstam må- uppträder i följande ortnamn inom Österd alsområdet :1
tMå berg Le, nu okänt berg o. råmärke mellan Klevberg
(Klib. G96) och Gode pung (tjärn V Norrbysjön).2 — Måbergz
klack 1548 Db (här bil. 5).3
bergkomplex ONO Everts111åberg Ä nå- - må-, Stor- o.
berg.4 -- St. och L. Måberget G102 GkNO. Ht: Illetbergstjärne
vsm mellan bergpartierna = Måbergstj. G102.
.111åberg Mo mb- rna-, bergstrakt NNV Larstjärne, SSV Risberg fäb. (G103 GkSV). c•D Illabiick -en s. u., vdr t. Larstj. NV
S. Garberg fäb.6 c\D Intäkterna s. u., ängsdrag SO Måberg nedomkring Måbäcken.
9figärde Mo, äga under Östnor, nu okänd. — Mågärd 1846
RbÖs.
Meimyrarna Mo nu-, myrodling och torvströtag SO Legranäs,
NNO Norets by. En del av samma område kallas mer speciellt (och kanske ursprungligare) med singular efterledsform
.11iamyr -en, s. u., odling mellan Noret och Vattnä,s, V Vasseln. —
Måmyran (slog) 1843 RbFäNoVa, 1845 SSkbNo. Ht: .31eanyrsiinget (slog) 1843 RbNo.
.1111åiinge -t Mo mei-, slogmark SV Färnäs by. — Engedeel i
Måenge 1636 Db, Måäng -änget 1843 RbFäNoNuRi, Målingen
1 Uppt. B.L. 1931-39 SOA, där ej annorlunda anges.
2 Bör ha varit en av höjderna vid nuv. Brändskog fäb.
3 Namnformen är i DD 3 s. 88 felaktigt återgiven som Maberg.v klack.
4 Jfr uppt. L.L. 1917 ULMA 301: 4 och H.L. 1934 SOA.
5 En större allmogebatalj, som på 1870-talet skall ha utkämpats mellan
mora- och venjanskarlar vid de förras höstuga i trakten, omtalas ännu av de
gamla som »slaget vid Måbäck». Se ULMA 13448 (Lindén).
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1846 SSkbFä. Ht: Måängskätte(Måängskitt 1843 Rb Fä), Mhängskällan. c•) Mååker s. u., odling SV Färnäs by, SO Måäneret. —
må åkren 1639 Db, Mååker (åker o. slog) 1843 RbFäNo, Mliåkern
1846 SSkbFä. Ht: Mååkerskällan.
Grupper eller enskilda namn på Må- förekomma sålunda,
frånsett det numera okända Måberg Le, på 4 å 5 ställen —
alla inom gamla Moraområdet.' I samtliga här medräknade
fall ha vi säkerligen att göra med en ursprungligt långstavig
stam, alltså ett ord på fsv. -ä.2 Dylika ord i förledsställning
visa inom GMO uttalsväxlingar (med hel- el. halvlång kort
vokal och akut akcent jämviktsakcent), vilka alldeles motsvara dem vi här ovan funnit för Må-namnen?
. Något dialektord med samma ljudvärde som namnstammen
Må- finns numera ej inom GMO, bortsett från motsvarigheterna
till verben rsv. må 'känna sig' och må (måtte) hjälpv.4 Den
ordform må-, som innehålles i sv. di. måbär no. maabcer '(bär
av bl. a.) Ribes alpinum' och som säkert med B. Elesselman
i Melanges de philologie s. 213 f utgöres av en form av ordet
rsv. mö (: ett di. må motsv. fsv. mår) f.5, är särskilt av sakoch betydelseskäl ingenting att räkna med för ifrågavarande
österdalska natur- och ägonamn? I de tre säkra fallen inom
Mo rör sig benämningen om marker som tydligen helt eller
delvis bestått i gräsmark: Måtäkterna, .111åmyr -en, Måänge -t.
Sannolikt gömmer sig bakom namnstammen en i dalmål fordom
1 Mågärde RbMo:Ös har inte kunnat lokaliseras. Ett par i KoncRIVa
1843 anförda, under Bergkarlås hörande ägonamn Må killan och Må åkern
kunna tänkas bildade till naturn. Mån därst. (se 1: 1 s. 84) — alltså med
n-bortfall — och ha därför icke upptagits härovan.
2 Utvecklingstypen öa> å (HslINS s. 57 f: no. vsv. Maa- Må- < * Möccetc.) är främmande för ÖDal.
3 Jfr LvDG 1 s. 64 84 samt förLs kolm. arb. »Dalsk betoning och ordbalans».
5 Jfr SAOB M 1774.
4 ÖgNSO inå 2 resp. Må3.
Ordet måbär är ej att räkna med, då busken Ribes alpinum växer blott
på några enstaka reliktlokaler i södra och östra Dalarna (Linné Flora Dalek.
s. 26, Kröningsswärd Flora Dalec. s.21 34; G. Samuelsson i BotanStud tillägn.
F. R. Kjellman 1906 s. 159, K.-H. Forsslund i DHB 1941 s. 75, E. Almquist
i Natur i Dalarna s. 61 o. Dalarnes flora s. 276) och icke alldeles inom Mån amnen s område.
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brukad fodertäktsterm: motsvarighet till verbet ä. nsv. må
'skörda'l sv. di. må måa (gut. ma — maa, ma-upp) 'upprycka
med roten, taga upp för hand, plocka (om kort säd, ärter,
linser, lin o. hampa)' Gst Upi Got12, '(äv. om växande gräs)'
Got13 — ett verb som med Fick-Torp och SAOB säkerligen
får sammanföras med fht. måen (— mär jen, mit. mgjen varav
nsv. meja), ags. måwan (eng. 'now) 'meja, upprycka, skörda'.4
I samtliga övredalska bygder har tidigare fakultativt anlitats en fodertäktsmetod, som bestod i att riva eller upprycka
gräs och örter direkt med händerna.5 Den tycks i yngre tid
ha förekommit huvudsakligen i besvärligare terräng (buskmark
osv.), där det var svårt att slå. Kända dalmålstermer för denna
metod äro: bärga, plocka (flocka), riva, ryska, snugga.6 Intet
hindrar anta, att i äldre tid ordet må varit den genuina dalska,
åtm. österdalska, termen för samma grästäktsmetod — särskilt
kanske i den mån den bedrivits i större skala eller mera regelbundet? Ortnamnen på Må- skulle alltså ange platser där
man fordom brukat riva gräs e. d.
1 Ihre GlossSuiogoth; Dahlgren Gloss., SAOB M 1773: må v. 3.
2 Rietz s. 451 a, GotlOB s. 630 f; jfr ÖgNSO 4 sp. 690: mål-, SAOB a. st.
3 Rietz a. st.
4 Verbgruppens förhållande till det på roten *(s)mu *(8)mu 'gnida, smula
sönder' bildade no. maa fvn. må 'slita, nöta, skava', häls. part. mådd 'sliten'
(Rietz s. 451 a), ä. nsv. och sv. di. pass. mås mås-av ösv. mådas-bort 'förtäras, efterhand försvinna' (Dahlgren, Rietz s. 452 b, Vendell) har uppfattats
mycket olika. Medan Fick-Torp (s. 301) och SAOB särhålla grupperna och
härleda den förra ur roten *me 'meja, skörda', sammanför Torp (EO s. 415)
tveksamt sv. di. må 'rycke op med rot' med no. maa — ur ett *mawe'n till
*mu. R. Jirlow har ensam, TermFlachsb s. 16ff (1926), sökt hävda att såväl
västgerm. måen måwan osv. som sv. di. må 'upprycka med rot' skulle vara
uppkomna ur verbet fvn. må 'slita etc.' genom en betydelseutveckling 'rycka,
plocka' > 'samla, skörda' > 'meja'. Walde-Pokorny uppta överhuvud icke
sv. di. må 'upprycka med rot' men föra de västgermanska verben till *me- —
*met- 'mähen' (2 s. 259), ej med fvn. må till *smas- *smu- (2 s. 685). För
min del finner jag SAOB:s ställningstagande fullt rimligt, då verben må
'skörda, upprycka': må maa mås 'slita resp. förtäras' med f. n. känd förekomst- och betydelsefördelning synas vara klart skilda.
5 ÖDB 1 s. 186 f.
6 ÖDB a. st., DO.
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2. Hakel—.
Inom f. d. Mora tingslags område möta ett litet antal ägonamn på di. akel-, skr. Akel- Hakel-, vilket torde vara ursprungligt Hakel- Hakl-, dvs, med för bygdemålen normalt bortfall
av h-. Namnen äro:'
tHakelbjörk Mo, ängssloge vid Gopshus. — akelbiörk 1774 Lf.
tHakelkätte Mo, åker- o. slogmark under Selja och Östnor,
trol. i Läde fäb. — Akel- Ackelkitt (Åkel- Ockel-). 1846
RbSeÖs, Hakelkitt fl. g. 1848 SSkbÖs:Läde.
Hakelåsen Mo åkceb.-, berg NNO Risås fäb. S Lädån.
Hakel- el. ?Hakulmyren Ve åkcek- åkok-, del av Öjsmyren
VNV Finngruvans by.2 Ht: Hakelmyrtjärne åkcekm4r- etc., vsm
i myren.
Beträffande Hakelmyren Ve vet man, att där har varit slåtter.
tHakelkätte Mo anger sig genom efterleden kätte m. 'inhägnad
mindre odling el. gräsmark' själv som ägonamn. Det nu förgäves efterfrågade akelbiörk, som uppträder i en lagfartshandling av år 1774 (jämte Stora Täd, Sumbel Grund och up
i Grafwen), var tydligen på sin tid en slogmark. Namnets
efterled är förmodligen dal. björke m. 'bestånd av björkträd'
(måhända ombildning av äldre *bjärke < *berkan- med anslutning till björk f.), vilket ord i sådan betydelse är brukligt i
både OvSi (åtm. .:41) o. NeSi3 och ingår i bebn. Björken 1. by i
Si = Ö. o. V. Björken G96, 2. gdr i 0 Björken G103 samt
naturnamn ss Lunnbjörken Ä m. m.4 Apokoperingen av oskyddad
ändelsevokal, som skrivn. akelbiörk i så fall utvisar, är en för
1 De levande upptecknade av B.L. 1930-39 SOA.
2 Då SVe normalt har ce som svarabhaktivokal men 0 för kort u, kunde
ju &ko'- fattas som nmsv. *Hakul-. Emellertid torde 0-ljudet här bero på
assimilatorisk inverkan från efterledens ö. Jfr fallet Gävunda (numera så
skrivet efter venjansuttalet): dat. 43.chundom SVe, mot soll. 401:cendium,
'för äldre Gjovande -a, by i SVe — art. »Åggenmyr» nedan.
3 DO, SOA DiOrds.
4 Jfr äv. Björken bOrksn åker S Vikarbyn Rä och Björken bleerlsan
ås SSV Tallheds fäb. 0, vilket senare kanske snarare är en moverande förkortning för *Björkåsen på liknande vis som väl holmn. Björken Ä av

*Björkholmen.
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OvSi-målen normal företeelse i dylik ställning och särskilt betr.
långstaviga efterleder.1 Smsn *Hakelbjörke torde betyda 'björkdungen där man brukar (får) idka hackslåtter'.
Namnelementet akel- hakel- antar jag nämligen i samtliga
fyra fallen vara en infinitiv ä. dal. *hakla nmsv. *hackla med bet.
'hacka och slå på ojämn o. besvärlig mark (mellan tuvor, träd
och buskar osv.)', diminutiv /-avledning av hacka. Ett så lydande verb är också känt från nordiska folkmål med bl. a.
nyss angiven betydelse: no. hakla 'hacke, slaa' ösv. hackla 'slå
gräs På ojämn mark'.2 Det förekommer annars på spridda håll
med andra närstående betydelsevariationer, såsom 'hacka och
hosta, harkla' Osv Små, 'flämta mödosamt' Osv, 'stamma, tala
oredigt' Dals Vgl Ögl Små 'fastna, skrapa; försöka gripa fast
något; köra på ojämn mark' Osv, 'hålla efter, vilja klå; äntra,
kravla (sig upp); hägra (upp)' Gotl, 'ge ett knittrande ljud;
kippa (om skor)' Norge:3 Verbet har f. ö. i en avvikande betydelse av förf, upptecknats också i OvSi-mål: åkek- 'gå o. driva;
krångla sig fram' SVe — en användning som inte är alltför
avlägsen den vi trott oss spåra i MT-områdets ortnamn på
Hakel-.
3. Slamor och Slöjden.
Frånsett Hakel-namnen och några sammansättningar med
ordet di. sloge m. 'slåttermark' (ss Slogljärne -n So Ma Nås,
9 Förhagslog Mo4 och det mera officiella tRotes/ogrnyren för Sjöbottnen So) är det överhuvud ganska sällan som ortnamn inom
ÖvD ange gräsmark såsom med lie slagbar. Ett par sådana
fall av större intresse äro emellertid de i rubriken ovan nämnda
Slamor och Slöjden, båda i Mora sn.
Slamor .2,1åmår (Fä) .2,lamår (Nu) betecknar ett änge NNO
Fu.6 Skrift: Eng vthi Slamohr 1693 Db; Slamor 1740 Lf;
1 Jfr

LvDG 1 s. 224f; DNO 1:1 s. 48 med not 4, här s. 51 och 141.
Aasen; Vendell. — Identiska eller liknande avledningar finnas också i
västgerm. språk; jfr TpEO u. kakla.
3 Vendell; Rietz, Gotl0B; Aasen o. Boss.
4 Se s. 59. •
5 Uppt. B.L. 1933-39 SOA.
2
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Slamor Slagmor, Hass Slamor Hasslamor)1 1843 RbFäNo Be.
Ht: 9 Slamor(s)änge-t, skr. Slanamoräng Slamor(s)ängen 1846-48
bil. t. Fuån genom
SSkbFä; Slamorsbäcken .2,ktmciry
Slamor.2 — Senare leden i detta ängesnamn är di. mor 'tätare,
fuktig skog (särsk. av gran)', vilket ord här tydligen avsett
ett skogsparti med gräsväxt. Namnets förled kan vara antingen ursprungligt Slag- (ev. fdal. *Slcq- nmfsv. *Slagh-) verbalsubst. med bet. 'slåning'3, alltså med bortfall av g (), eller
också och kanske snarare fdal. *Slå- infintiv av verbet nsv.
slå fsv. slå i bemärkelsen 'slå gräs med lie' 4 — jfr Må- och
Haka-namnen. För härledning enligt det senare alternativet
kunna som paralleller anföras dal. ortn. Slådike 114-, liten myr
NO Okbodarna Ä 4, och sönderjy. Slaafenner 'fenner hvor
grasset slaaes'.6 Formen Sia- med utebliven övg. ä > å beror
då på förkortning av förledsvokalen före omkr. 1360 tack vare
tidigt inträdd jämviktsbetoning, tenderande till överslag på
efterleden. Sådan betoning (isynn. av sammansättningar med
förled som är kortstavig eller lätt förkortas) är karakteristisk
för området Färnäs—Nusnäs—Garsås och (med genomfört överslag) särskilt för Nusnäs.7 Det kan mycket väl vara Nusnäsuttalet som i detta fall blivit ledande. Att räkna med mycket
gamla ägonamn i denna trakt rimmar sig väl med förhållandet,
att det närbelägna nuv. fäbodstället Fåsås — såsom byggnadsstudier visat2 — varit bebyggt redan vid eller t. o. m. före medeltidens början.
1 Särnamnet

9 Hass-Siamor avser viss del av änget som tillhörde en

Hass-gård (väl i Färnäs — jfr Hass Gårdstomt 1843 RbFä).
Uppt. B.L. 1933-39 SOA.
Jfr rsv. slag- i smsr ss slagbjörn, slagfjäder, slagregn, vilka väl delvis återgå på lågtyska ord eller mönster (se HqE0 slag 1) men delvis torde
vara bildade på perfektstammen av verbet 8/å.
4 ÖgNSO slå 3 A. I. 5.
5 Uppt. H.L. 1935 SOA. — Här lämnas förklaringen: »de har väl slagit
något där av gammalt».
6 DSN 5 s. 137.
7 Jfr LvDG 1 s. 55 f och DNO 1:1 s. 124 samt förf:s komm. arb. »Dalsk
betoning och ordbalans».
8 G. Bokhius StudNordTimmerb s. 109 if; dens:s uppsats i DHB 19448. 53 if.
2
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Slöjden (Slögden) 2ltigd2,, 'dat. -dn är namn på en slogmarksträckning utmed Siljan i S. Utmeland, utanför åkern — därför även kallad Utrenarna. Var förr samfälld ängsmark, som
slogs när man kom hem till byn från långfäbodarna.iBenämningen Slögden utgöres tydligen av bestämd form av
ett äldre dalmålsord, formellt = rsv. slöjd fsv. slöglkfi 'konstel. yrkesskicklighet; hantverksarbete, slöjd' .fvn. slOgå f. 'slughet, list' av urnord. *sN3ipö, vilket ord anses vara bildat på
möjlighetsadjektivet fsv. slögher 'skicklig, kunnig, konstmässig'
ä. nsv. s/ög(h) 'händig, konstfärdig, skicklig' sv. di. (äv. dal.)
slög 'händig, slug' fvn. sl4gr 'slug' no. slog 'händig, klok' osv.'
Utmärkande för möjlighetsadjektiven är, att betydelsen kan
vara tvåfaldig: aktiv och passiv; men bruk av adj. slög i passiv
bemärkelse synes icke förut vara uppvisad. Emellertid får det
ord fdal. *slk7g6 f., som ligger till grund för marknamnet Slögden
Mo, antagas ha haft en passiv innebörd 'slagbarhet, slagbart
förhållande, vad som låter sig slås el. som är att slå' — i
sådan betydelse kunde substantivet lätt få överförd användning
om ängsmark — och detta förutsätter att adjektivet kunnat
brukas i den ursprungliga passiva meningen 'slagbar, som kan
slås'. Nu befinnes det också faktiskt upptecknat från Älvdalen
Dal i bet. 'som kan slås, som är värd att slå (om slåttermark)',
dels enkelt (n. .2,leogt) och dels i smsna heirds/ög o.
Det ifrågavarande subst. slögd visar sig levande i sollmål
med bet. 'gröda som är att slå, grässkörd, slåtter (särsk. om
ängsslog, srnåslog, hackslog)'. Ex. bra slögd, dåli slögd; i si ä
å slögdn 'jag ser det på slåttergrödan (vem som äger vallen)'.4
1 Uppt. B.L. 1939 SOA.
2 Jfr Olson App. s. 476 och HqE0. Hos Tamm, Om fornnord. feminina etc.,
är substantivet (s. 35) blott angivet som »ifia»-avledning av en nordisk stam
på g (gh).
3 I DO uppsatt som 'slög, medan "slög står för bet. 'händig, talför, klok etc.'.
4 Uppt. B.L. 1950. Också i DO finns ordet angivet för Soll: .2,62gd.

Åggenmyr.
Och andra exempel på användning av passiva presenspar—
ticip som determinativa sammansättningsleder.

Det egendomliga namnet Åggen- Åggunmyr -en ögcenögiunmår -a gäller en ägomark SSO Kråkbergs by Mo nedmot
Sandängesälven (Gammelälven, Kråkbergsån), vilken senare här
med en partialbenämning även kallas Åggenmyrsiilven.1 Skrift:
Ägen- (— Agen-)2 Ugenmyra — -myren 1846 RbKrå.
Vid ett besök sommaren 1946 med en äldre kråkbergskarl
som ciceron kunde förf. konstatera följande förhållanden'rörande lokaliteten. »Myren» utgöres av ett större åkergärde
med en svacka på mitten.3 Gärdet avgränsas från älven genom
en tvär brink eller »städja», två—tre meter hög. Detta oaktat
har marken förr 4 vid vårflod brukat bli översvämmad, ibland
ända upp emot landsvägen Kråkberg Morastrand, vilken går
rätt nära härförbi. Svackan på mitten har på grund av sen
och dålig avrinning merendels måst lämnas oplöjd och utnyttjas
som sloge.
I trakten Östnor—Öna—Kråkberg har man av gammalt i
möjlig mån begagnat sig av Österdalälven och dess deltaUppt. B.L. 1939-46 (SOM. — Enligt vanlig praxis normaliseras här

-myr -myrs-, även om namnleden (di. möre f.) formellt snarare motsvarar
fvn. mcerr f. '(myr)land'.
2 Betr. förekomsten av liknande skriftformer i RbÖs, näml. för den från
Åggenmyr a;71ägsna Ågärnmyr, se komm. art. »Ågärna ..» not 2.
3 Här kan icke på mycket länge ha varit fråga om någon egentligare myr
(sank mossmark), ty åkerområdet utgöres av sandjord och har tarvat endast
ordinär dikesdränering. Före uppodlingen torde emellertid åtminstone svackan
ha varit i viss mån myrlänt; och före 1659, då Österdalälven hade sitt huvudutlopp i nuv. Kråkbergsån (se Hiilphers DagbDal s. 154, ÅrMo s. 16), kan ju
myrläntheten ha varit ännu något större.
4 Före Siljans reglering på 1920-talet.
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grenar för hemtransport av timmer till ved och byggenskap.1
Det skedde — bäst vid vårflod — genom att samla och hopfästa stockarna till flottar (i ett eller flera varv) s. k. »segel» 2,
vilka roddes från hämtningsstället någonstans uppe vid älven
(Hökberg, Spjutmo, Säs osv.) och till närmaste vid hembyn
befintliga för ilandförning lämpliga plats, s. k. »segelplats»;
sådana platser funnos flera i de olika byarnas närhet. Timmer,
som var avsett till ved, upphöggs vanligen på stället.3.
Vid Kråkberg har man i våra dagar en »segelplats» OSO
byn, på samma älvsida som Åggenmyr men något längre ned
mot Orsasjön; den kallas numera Segelplatsen och tjänstgör
även i viss mån som upplagsplats för byn.4 En större samfälld sådan ilandförnings-, upplags- och upphuggningsplats har
Äggenmyr med all sannolikhet fordom utgjort. Ännu vid tiden
för storskiftet var myren ouppodlad (den betecknas i RbKrå
som slogmark), och man vet att vedsegel förr brukat ilandros
där. De styrdes upp så långt det gick, vid vårfloden, och fingo
kvarligga tills vattnet sjunkit undan.4 Man högg sedan upp
veden vid tillfälle, då man var ledig; eventuellt kunde den få
kvarligga till vintern för att då hemköras på släde till byn.
Det anses också för troligt, att man i äldre tider flottat upp
byggnadstimmer på kggenmyr för tillyxning och ihoppassning;
så har -man veterligen i mannaminne gjort vid Östnors- och
1 Även om man före bolagsväsendets tid hade större frihet att hugga virke
på närhåll (jfr ÖDB 1 s. 483), så finns anledning tro att man i Kråkberg företrädesvis hållit sig till skogarna på Östnor—Älvdals f. settungsområde, där
man också hade sina fäbodställen. På flygsandsfälten i Kråkberg—Bonästrakten
är trädväxten för övrigt klen. — Det är också att märka, att vattnet i Kråkbergsån såväl efter som före naturkatastrofen 1659, då storälven skar sig en
östlig genväg till Noret, haft sitt lopp åt (ej från) Or sa sj ön.
2 Om sättet att tillverka, ro och styra »seglen» se närmare •ULMA 6594
s. 88 ff (F. Rombo) och ÖDB 1 s. 489 f. Jfr äv. Levander LivÄlv s. 54, där
motsvarande (säker'. urgamla) transportmetoder i Älvdalen skildras.
3 Uppt. B.L. 1946 (ULMA).
4 Ännu på senaste tid har någon enstaka kråkbergsbo här brukat ha älvfraktat vedtimmer upplagt för vinterbehov.
5 Min sagesman begagnade det »kortslutna» uttrycket de fingo sjunka-
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Fig. 9. Kråkbergstrakten med Gammelälven och Aggenmyr i Mora sn. Avsnitt av Gk103SV.
/=»Byn» (nu åkermark). \ ---- Aggenmyr. \\\ =Långdraget och Långdragslökan.

Önanoren. Det var ju överhuvud förr vanligt i orten, att man
sammanfraktade hustimmer till en viss bekväm (jämn och
rymlig plats) närmare eller fjärmare bygden för att där utföra
både ytberedningen och den provisoriska upptimringen, varefter husen nedrevos och kördes till uppsättningsplatsen)Oftast synes man ha begagnat sig av någon jämnare s. k. kol
'liten markförhöjning', till vilken timret kunde sammanköras2;
1 Dessa förhållanden beskrivas utförligare av Levander i ÖDB 1 s. 483 och
3 s. 116 f.
2 Sådana angivas av benämningar såsom de halvt appellativiska Timmerholen, avlassnings- och timringsplats för Flenarna och Åsens fäbodar vid
Kullån So, och Timmerhaarna, hustimringsplats vid gamla vägen Hansjö—
Fryksås 0. Jfr äv. Åckho/ (Hok- — Ok- — Ockhol -en 1845-47 RbLi-MorkUtm)
åker- o. slogområde i Selbäck Mo, trol. *Hånk- : di. åkka hånka 'spån'.
Huruvida det från bygd rätt avlägsna myrnamnet Kutåflyt (nu övergånget
på tjärn) SV Ö. Gopaldsjön Mo, sammansatt av di. kåta kto 'tälja' och
flyt f. 'större, trädlös myr', kan vara föranlett av att man flänsat eller tillyxat
timmer på myren — i så fall vintertid — vågar jag icke avgöra. Åv verk-
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men detta gäller för bygder som voro hänvisade till att hemforsla virket efter häst. I de centrala morabyarna torde man
av ålder ha begagnat sig av den bekvämare möjligheten att
på vattendragen flotta ned detsamma ända till hembyn före
bearbetningen, och en oskadlig slätmark i vattnets närhet fick
här tas i anspråk för detta ändamål.
Här förtjänar framhållas, att den äldsta Kråkbergsbebyggelsen synes ha legat närmare Äggenmyren än den nuvarande,
frånsett på allra sista tid uppkomna villalägenheter. Ännu
gäller märkligt nog bngn Byn byn för ett nu obebyggt åkergärde nedmot en västlig utlöpare av Sandängesäivens bredaste
parti, den s. k. Bylökan; ett gärde i vars jord man enligt uppgift av kråkbergsbor har påträffat föremål, som visa att där
fordom varit gårdsplatser.' Härinvid ligger också det s. k.
Ålberg, en mindre höjd med forngravar, vilka vid undersökning med rikt utbyte visat sig härröra från 900- eller 1000talen.2 Marknamnet Åggenmyr kan sålunda mycket väl tänkas
uppkommet redan under vikingatiden som beteckning för den
äldsta Kråkbergsbebyggelsens närmaste större, gemensamma
ved- och timmerplats; det kan alltså vara över tusen år gamm alt.3
Förra leden i smsn Åggenmyr torde vara en bildning på
verbet hugga di. åga.4 Dock knappast ett *huggan f. av den
typ (< germ. -öni) som i fornvästnordiska ändades på -un -an
gen. -anar, i fsv. på -an.5 Jag fattar benämningen som ett
äldre *Iloggandmör(e) nmsv. Huggandmyr, ursprungl. *Hggande
ningsplats i skog avses däremot med den som ortnamn välbelagda appellativiska bngn Huggstret eikstre 9Hyggstret Mo, varom se 1: 3.
Uppt. B.L. 1946 (S0A). För sägner om »Ut-i-byn» se FsMD 1: 5 s. 51.
2 FsMD 1: 5 s. 51 143 f; D. Trotzig i DHB 1936 s. 104 if.
3 Betr. dateringen av de äldsta dalabygderna se DNO 1: 1 art. »Vättnäs ..».
Såsom jag där s. 34 framhållit, böra gravfält av det slag som påträffats vid
Kråkberg (storbondegravar) tänkas förutsätta en längre tids besuttenhet på
platsen. Jfr ytterligare J. Nihlön i DHB 1934 s. 87 f.
4 OvSi har o 8 o. d. (< fdal. Q) i förbindelsen urn. aggw; se LvDG 1
s. 114, och jfr Wessön SvSpråkh 1 § 9.
5 Om. denna typ av verbalabstrakter se NrAlGr § 390, Olson App. s. 458,
Torp Ordavl. § 24: II 2-3; äv. Jöhannesson SuffIsl § 16.
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mr( r )1, med bestämningen utgjord av presens particip av sagda
verb i användning som passivt möjlighetsadjektiv eller i en
så att säga lokativt-passiv betydelse: 'som lämpar sig att hugga
på, där man brukar hugga'. Liknande namn- och ordbildningar saknas icke alldeles vare sig i dalmål eller annars i
nordiska språk. Bland ortnamn märkes inom G MO även fallet
Läkenänget keekcen-, f. skogsänge med centralt läge (vid en väg:
den forna Kvarngatan) mellan fäbod ställena Björka, MångbergsHolen och Gesunda So — troligen nmsv. Lökand- (Lekand.)
'där man kan och brukar leka': di. kleka löka 'leka' < *loykva2 ;
från Småland känna vi det sannolikt hithörande fsv. Limandahult (1290 SD 2 s. 88) nuv. Lemnhult by och sn Jkp; och
från Finland bl. a. Skjutangrundet plats för vettskytte i Snappertuna3 och Simmank/iippen skär i Sottunga.4 Bland appellativer
märkas dal. görandedag och yrkandedag 'vardag' (DO), häls. bultan(de)don 'bultredskap', muckansläe 'gödselsläde' 5, ång. längtandemat 'mat som havande kvinna särskilt vill ha'6, ösv. betan(de)ställe 'rastställe där man på resa betar hästar', gärdan(de)?;äder
'lämpligt väder för utförande av gärdningsarbete', simnzan(de)plats 'simställe', skjutan(de)koja 'skyttekoja', v4an(de)tid 'tid
medan något tilltager i växt e. d.', m. fi.7; vidare icke-sammangångna uttryck ss fsv. pighiande mässa 'mässa varvid officianten
läser med låg stämma', ätande warur (motsv. nht. essende waren)8,
brukande pant, gratande tara m. fi.9 Av betydelse för uppfattningen av sådana ord och uttryck är förhållandet att presens1 Revboksformen Ugen- kan, ifall den verkligen avser samma terräng,
fattas som en lantmätares subjektiva sätt att återge en av en kråkbergsbo
erhållen översättningsform (* Uggen- för *Huggen.). Det är ju ganska vanligt, att folk i orten söker hyfsa ortnamnsformer i svensknormaliserande riktning vid samtal med personer från annan trakt — jfr anm. DNO 1: 1 s. 124
not 1 till skrivn. Örstas- för namnet Höstädsmyren (Ästäs-) MO.
2 Betr. verbet jfr NrDM 1 s. 136, BoöOM s. 94 och LvDG 1 s. 314 not 18.
3 Westman NylÖn 1 s. 317.
4 B. Åkerblom i FMS 14 s. 19. I samma uppsats, »Hästö-området ..», behandlas s. 8 ff även namnen Ljuvanskär och Skjutankl4pen.
5 Jfr F. Hedblom i Helsingeiunor 1948 s. 52.
6 Nordlander OB Multrå.
7 Vendell, Wessman. — Ordtypen synes på östsvenskt område vara produktiv.
8 Jfr ä.nsv. synonym tärande waror, ex. hos Hiilphers DagbDal s. 15.
För dessa uttryck se M. Ahlberg Presenspart. s. 13 f o. passim.
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participer med gerundiv innebörd eller funktion i predikativ
ställning begagnas fullt genuint i levande svensk dialekt.'
Från älvdalsmålet i Dalarna föreligga många prov på dylik
konstruktion. Här må anföras: ita-ja wattneå jr int drikkend
'det här vattnet är inte drickbart', lyri e int jätend 'levern
kan ej ätas', a öa nå gåmålt so i lagend? 'har du något gammalt som kan lagas?', eå ir int warend-aute 'det går ej att vara
ute'.2 Ett substantiverat gerundivparticip torde vara att se i
dal. app. havande n. 'markegendom (egentl.: det som haves,
äges)' Dju.3 Uttrycksmetoden ifråga är med säkerhet inhemsk
på nordisk botten. Flera äldre forskare ha även uppfattat
den så4; och M. Ahlberg, som för fornsvenskans vidkommande
helst — och delvis tydligen med rätta — vill spåra latinskt
och lågtyskt inflytande i hithörande språkfenomen, ser sig
föranlåten medge att det gerundiva presensparticipet sannolikt
»trots allt» har rötter i nordiskt språkbruk. De av mig å
föreg. sida framhållna dialektala sammansättningarna med
dylika particips stödja starkt den senare meningen.
Uttalsväxlingen -en- — -un- hos myrnamnets determinativ
(åggen- åggun-) behöver icke anses innebära något jäv mot
den nu föreslagna tolkningen. Dylik växling är i dalmål icke
ovanlig beträffande presensparticiper eller på sådana bildade
namn och ord. Men varianten -un(d)- kan vara att förstå på
olika sätt i olika fall och på olika områden. Ett med -andoch -incl- avljudande -und: räknar Levander med för tra. lejken
'lekjärn, vridbar länk', vilket alltså skulle vara ett *lekun(de)
motsvarande andra dalabygders lekan(de)— lekin(de) n. 6 Hos
1 Ett axplock exempel finns hos Ahlberg aa s. 14.
2 Levander Älvdalsm. § 195, dens. DG 2 s. 167 och art. Dalmål i Svensk
Uppslagsboki. Återgivning med grov beteckning har här av mig genomförts.
3 Ehuru väl ombildning av ett *anan — jfr åvan n. 'ds', Rietz åva (-n).
4 Jfr Falk-Torp Dansk-Norskens Syntax § 138, Falk GrammHistGrundl
s. 49, Nygaard Norren Syntax § 226 if, Logemann i ÅNF 30 s. 17 if. •
5 Till gruppen hör väl delvis också rsv. supanmat — jfr no. supand
supend n. jämte fsv. och no. di. supan 'ds'.
6 Jfr LvDG 1 s. 143. — Anmärkas må, att uttalet -en i Transtrandsordet
(mot t. ex. mån) 'morgon' LvDG 2 s. 61) förbjuder sammanställning med ösv.
lekon n. 'leksak' (äv. i smsr ss lekonfläsk 'fetbladsväxt' o. lekonstuva 'lekstuga'), vilket tydligen böjes som lingon o. d.
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ordet dal. görandedag 'vardag', som från Venjan finns upptecknat med utt. djären- (Kg — -un- — -ån- (NVe), torde u-varianten
däremot helt enkelt bero på att det av a i svagton uppkomna
ce-ljudet över a vidareutvecklats till u; Stutts by i NVe har
nämligen normalt detta ljud som »reducerad vokal».1 I bebn.
Gävunda SVe (Geffuande 1539, Geffuende 1550 Jb; gefuende —
Gefuendom 1597 Db osv.), urspr.= fdal. sjön. *Gjcevande 'den
givande', senare ombildat till vanlig plural typ (utt. Mvondcer
-em SVe Mvcendcer ium So), torde variantuttalet med u-vokal
(e) bero på assimilatoriskt inflytande från den mycket använda
dativändelsen -um i den ombildade formen.2 Naturn. Givandet — -undet i Älvdalen 1. 40v4nde,6 gräsrik älvstrand vid V.
Myekeläng3 och 2. Mvifpnde,ö— -4nda6 gäddrikt drag i älven
vid Månsta 4 har sin växelform -und- kanske genom inverkan
av det 5. OvSi välkända, nyss angivna bynamnet Gävunda Ve.
Förklaringarna bli emellertid överlag något osäkra, och då
man för fallet åggen- åggunmör Mo icke kan påpeka någon
nära analogi eller liknande möjlighet 2, synes det motiverat
ifrågasätta om icke i Ovansiljan under olika inflytelser uppkommit en mera allmän känsla av att -un(d)- är likvärdigt
med -an(4 > -cen(d)- som svagtonselement i gamla ord och
ortnamn:" Till en sådan känsla eller uppfattning kan också
ha bidragit förekomsten i Siljansområdet av namn med ursprungligt -und-, såsom Gesunda (äldre Esund-: ä. fdal. *.lEisundnamn på 'Gesundaberget') So och .Asundarna berg i Mo—So.7
Av önamnet Soll -erön, vilket torde utgå från * Solund -aroy
och alltså hör till samma grupp, fanns på 1500-talet i Garberg Ä en avledning Sollender (c:a 1575-76 Jb) bruklig som
gårdsnamn.2 Omvända förhållanden kunna tydligen även ha
spelat in.
1 Jfr LvDG 1 s. 217.
2 Jfr s. 71 och vidare 2: 2 A Gävund(a)sjön.
3 Uppt. B.L. 1939 SOA.
4 Jfr uppt. H.L. 1935 SOA.
5 Anslutning till adjektivtypen på di. -un, motsvarande fsv. -ugher —
-ogher nmsv. -ig, är knappast tänkbar.
6 Jämför ytterligare växelformen
(111.. v.) för
i systemet
Ekunnberg -ån -ängel 'Ekorr-' So — se 2: 2 C.
7 Närmare härom i en komm. art.
8 Jfr förf. i DHB 1949 s. 120 och Solders ÄlvdSnsHist 1 s. 43 f.
6- 496185

Aldrajer (Aldräj), »Alderängarna».
Aldrajer är ett deltaland i en större bukt av Österdalälvens
maximalfåra mellan Östnors by och Säs fäb. Mo; se fig. 10.1
Namnet uttalas dels böjt: nom. ack. åldrewer dat. -64zum 2 — nom.
ack. -ewec dat. -64,a3 (Ös Krå) och dels oböjt: itldreeÅ (Se Mork)4,
men officiellt brukas en benämningsform Alderängarna.
Skrift: allderänge 1655; alderöjar -öja 1668, Alderöje 1690
Db; alderäng,,arne 1745, Alderöarne 1746, allderäng 1779 Lf;
A lderäng -änget — -ängen 1845-47 Rb Ös Bon Se Ox Li-Mork ;
Alderäng. G103.
Då Aldrajer omtalas i äldre text, är det i egenskap av slåttermark; i tingsprotokollet 1668 anges »skrindänge i alderöjar».
Äldsta belägget har efterleden -änge, och även pluralformen
-ängarne förekommer så tidigt som 1745. Möjligt ,är, att två
olika benämningar av gammalt levat vid sidan av varandra:
dels -änge(t) eller -ängar(na)5 och dels -öj'ar(na) '-öarna', beroende
på olika äldre sätt att betrakta marken. I Morkarlby och Långlet
har jag upptecknat illdwriendpv nmsv. -änget för samma mark.
Måhända böra dock skriftbenämningarna med -äng(e)-ängarne etc.
1 Jfr förf:s artikel i STÅ 1937 s. 358 if; äv. STR Dal etc. 1945 s. 144 och 329
F. ö. uppt. B.L. 1933-46 (S0Ä).
(med s. 331 anvisad topogr.-geol.
2 Denna böjning är fem. pl.
3 Denna böjning är neutr. sg. — H.G. (ULMA 660: 3 s. 60) tecknar aldrajny.
I själva verket är det mycket svårt att skilja på dialektens Q < ö (jfr Noreen
VSpr 1 s. 418, LvDG 1 s. 6) och r; och att även inbyggarna lätt sammanblanda
dem, visas av ombildningen bu5sce9 (jfr skr. Bjoset G103 Bjuset GkNV) för
* blöscer
by4scer Bon) < *Biörsiöar 'Bäversjöarna' — se 2: 2 A.
4 I Långlet hördes 1946 även itldrGhten, tydligen korrumperad form efter
Östnorsuttalet.
5 Den inom Mo vanliga pluralformen -ändjär, som motsvarar sing. -änge(t),
synes vara uppkommen som nybildning på dativformen -ändjurn efter mönster
av moverade plurala traktnamn (med feminin böjning) och är alltså icke egentligen en form av äng f. I Östnorsbygden förväxlas f. ö. lätt -&nclKee 'änget'
och pluralt -ienclicer; jfr not 3 ovan.
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Fig. 10. Aldrajer (Aldrei,j), sett från strandbrink på östra sidan om älven.
Foto B. Linden 1936.

förstås som av protokollister gjorda ombildningar av ett namn,
vars efterled enligt bygdefolkets uttal man inte riktigt förstod.' De i närmaste byar brukliga dialektformerna innehålla
däremot utan tvivel en pluralform av ordet ö. Den mer kända
variantformen Aldrajer, vilken begagnas på Östnorssidan, torde
utgå från en ackusativ- o. nominativform. Åldra'j, som användes
på Seljasidan om älven, kunde tänkas vara uppkommen ur en
genitiv -öja (eg. -åja < -0ya) — jfr skrivn. -öja 1668 och -je
1690, först brukad i sammansättningar och sammanställningar
(jfr Aldrajbröt avtagsväg ned till Aldrajer från landsvägen ovanför Östnor) men sedan lösryckt och självständigt använd. Sådana synas dock inte ha varit särdeles vanliga, och man bör
nog därför överväga även möjligheten att i formen se en ombildning till traktnamntyp på -a. Denna typ är numera vanlig
som bebyggelsenamn åtminstone i Bonäs, motsvarande det rsv.
1 Tänkbart är också, att folk i bygden för vederbörande uppgivit en bng
med -äng(et) -ängar(na) såsom förståeligare 'översättning'. Sådant är enligt min erfarenhet ganska vanligt. Jfr s. 79 not 1.
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förhållandet, men i äldre skrift belagd även för naturnamn
såsom Ågärner -a i samma trakt (Ös)1 samt Krossur -a (Bon).»
I vad mån ändelsen i sådan funktion haft genuin användning
i äldre nydalska, förblir dock ovisst; jfr komm. art. »Mora
och Morkarlby». En tredje möjlighet är, att i namnformen
Aldräi föreligger anomal apokopering eller ellipsartad slopning
av hel efterledsändelse (rar -om); jfr fallet Nör- och Syrbläst
'norra resp. södra B.': delbenämningar till ett äldre traktnamn
av moveringstyp Bilisterna (»söder på blästerne» 1642 Db, Nordo. Sydbläster G102) Ve, innehållande di. blästa 'myrjärnsugn'.
Namnet Aldrajers förled är uppenbarligen trädordet di. alder f.
'al'. Vegetation av albuskar (Alnus incana) har funnits rätt
ymnigt och finns ännu på holmarna och i omgivningen; jfr
fig. 10. Veterligen har man också av gammalt här tagit allöv
till kreatursfoder.3 Uttrycket eadrde,ucrn o ?röva '(vara) i A.
och löva' hördes förr ej sällan i Östnor.
Namnuttalet aldrajer med a-ljud även i efterleden fattar jag
som uppkommet ur en äldre form aldräj- genom assimilatorisk
inverkan av förledens a på det äldre öppna ä-ljudet (fon. a) i
diftongen di < gy hos efterleden, alltså en progressiv vokalassimilation.4 Med överföring av dr från förleden har så namnets
senare del kommit att associeras med app. drag, best. drciyee,
på grund av snarlikheten i uttal av best. art. neutrum (-eg -0,
motsvarande rsv. -et) och ändelsen -er rsv. -ar(na) pl. mask. o.
fem.; jfr not 3 s. 82. Associationen har gynnats av det faktum,
att Aldraj området genomkorsas av flera små älvgrenar eller vattenådror, vilka nog kunnat betraktas som »drag» (ehuru de
vanliga dialekttermerna äro kvissel och löka). Jfr Långdraget
-dreuee, landtunga utanför nu s. k. Långdragslökan, blind älvgren i Sandängarna OSO Kråkberg (här fig. 9), vilken senare
måhända själv urspr. åtnjutit beteckningen -draget.
1 Namnet

behandlas i en komm. art.

2 -Jfr Krosser (Älvd.) trakten kring Korskälla rå.
3 En av Aldraj-holmarna (allmänning under Östnor) brukade

säljas som byslog, varmed också följde rätt till lövtäkt på densamma.
4 Ett annat fall av dylik progressiv assimilation, di. folot 'förlåt', har berörts ovan s. 60 not 4.

Rälgen och Rälta.
Ett namnsystem på Räig- i Järna sn har följande komponenter :1
Rälgen rkhc'en sjö NNV Skålö by. — Rälgen 1656, Rällen.
laeus 1675 Le; Räljen ArJä, G96 GkSV. (N) Rälgån rkkgånei
eller Gamla Rälgan gåmcd .rkkgå, torrlagt avloppsdrag Rälgen
c\D Rälg reekg- gårdsnamn i Skå; även ingående i ortn.
Rälgvallen rMeg- Jä reerg- Ve fäbodställe på Vansberget V sjön
Van Jä, vilket ägts och ännu innehaves av Rälg-folk från
Skålbyn Jä.2
knamnet och gårdsnamnet visa, att systemets determinativ
innehåller gammalt g. I sjönamnet, som fått bestämd nominativform förallmänligad, har detta g förmjukats framför artikelvokalen e; jfr skrivn. Rå7gen 1656 — Räljen G96. Konsonanten g
kvarstår annars normalt i förbindelserna lg och rg i dialektområdet.3 Emellertid är förb. ly i Rii/g-systemet säkerligen icke
ursprunglig utan beror på dissimilatoriskt utbyte av r mot 1
efter det uddljudande • r. Härför talar starkt också variantformen rärg-, som upptecknats i SVe (La) för fäbodnamnet Rälgvallen. Rärg- har sålunda sannolikt varit äldre uttal för gårdsnamnet nuv. Rälg öch för hela namnsystemet.4
Möjligen hör på något sätt till gruppen ännu en benämning:
Räsbeicken reas- vdr t. Rälgen från Storhustjärn (St. Hustj. G96)
genom en våtlänt större myr.
Från en meddelare i orten har jag som svar på några frågor
erhållit följande uppgifter angående växtligheten vid Rälgen
och därmed sammanhängande vattendrag: »I sjön Rälgen växer
gott om vass eller rättare rörvass; likaså växer rör på en del
3 LvDG 2 s. 26 f.
2 Jfr DNO 1: 1 s. 35.
1 Uppt. B.L. 1931 SOA.
4 Jfr fallet Grölkan (Grolkan el. Grörkån ArJä, Gruckån G96) grirkket, å i
Jä, kanske av * Grörk- < * Gryök- < * Grptogh- 'den grovsteniga'.
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ställen efter Räsbäcken och i myren kring bäcken, såsom också
vid mynningen i Rälgen. Om det växt rör i ån Rälga, kan
ingen minnas; men det är troligt, att sådan funnits även där,
medan det gick vatten där. Lika troligt är, att ån fått namnet
efter sjön.»'
Jag antar, att sjönamnet Rälgen är det primära i systemet
och utgår från fdal. *Royroghe (siör), bildat på ett adjektiv
fdal. *royrogher nmsv. *rörig 'rörbevuxen, vassrik' och syftande
på den ymniga förekomsten av Phragmites el. bladvass — di.
»rörvass» eller »rörpipor». Ordet rörpipa uttalas nu visserligen
i Jä och nedre dalmål överhuvud med ö-ljud.2 Men den för
OvSi gällande allmänna övergången fdal. oy > öppet ä har i
äldre tider uppenbarligen härskat längre söderut än i våra
dagars, och ett fdal. *Royroghe • bör i Jä ha givit *Rärge -n.
Sjönamnet Rälgen nmsv. Rörgen är, med denna tolkning,
bildat på samma vis som t. ex. sjön. Gryeken fl. st. Kpb <
*Gry- toghe (siör) till gryt 'anhopning av grövre sten', .Draggen
Draggan Mo-Or-Rä Le Env < *Dravughe (siör) till drav —
jfr Drafsen 2: 2 A, nuv. Liljan Tors-Asp < fdal. (bebn.) Lerighe
Lerghe (i Lerighe 1406 SDns DD, j lerghe 1442 DDsu) vartill
tLerghesnor (j lergisnor, widh lergesnor, median lergesnor oc
lerghe 1442 DDsu, Leriessnor Leriassnor 1552 DD) Tors 4,
Gräsken Små till ett adj. fsv. *grcesugher 'gräsrik' liksom önamnet
fsv. Grceska 1405 nuv. Gräskaland Upl. Om denna rätt vanliga
svenska sjönamnstyp se närmare HqSS 2 s. 30 samt DNO 3: 2.
Ett fullt homonymt motstycke till sjön. Rälgen har f. ö. sannolikt en gång funnits i DB-ömrådet. Nu s. k. Bysjön vid Rörshyttan i Husby sn synes nämligen förr ha hetat Rörge*Rör(i)ghe,
vilket namn (i nominativ- och dativformer) under medeltiden
begagnades överfört på den intilliggande nyssnämnda byn: i
1 Brev

A.Th. lho 1934.
Ingår i vnm. Rörpiptjärne Jä.
3 Jfr LvDG 1 s. 221. Märk även dal. rulla 'röding' i bl. a. Rällsjön LeBju, varom mera nedan.
4 Detta senare synes som ursprungligt naturnamn ha avsett noret mellan
Liljan o. Runn — jfr nuv. Hinsnoret gd Tors. Härom H. Ståhl i Ludvika Tidning 12/9 1942.
2
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Rörga 1404 avskr., j rörie 1481 DD, i rorie u. å. Ra, Roriga
1508 DD avskr. 1734. Den ifrågavarande sjön har enligt uppgift vassigra stränder. Även bland norska ortnamn kan påvisas
en homonym namnstam: älvn. Reyrga> Rcerga, vartill Rcergu- >
Relgudalr nuv. Roldal — se NE s. 204, NG 11 s. 439 samt
MM 1922 s. 97. Detta fall är av intresse också med hänsyn
till den parallella dissimilationsföreteelsen rg > lg samt den
tidigare övergången ey > e (vid förkortning framför konsonantförbindelse) under inverkan av omgivande r?
Ett på sitt sätt märkligare namn är Rita rikta CLe rbiv
Dju, Norr- och Söder-, byar i f. Häradsfjärdingen av Leksands
sn, N resp. NO s. k. Rältån rikt- — H01- reinå (Rältaån G-96).1
Bynamnet skrives: ij reretta Rarta 1539, rertha 1541, Rärettha
1545 Jb; Räreta 1550 51 Db; Reerta 1566 69, Räärta Räärlta
1571, Hetta Härta 1571 72, Rertta 1573, Hetta Rärta 1575,
Rärta 1613 36 39, Räärlta 1631, Rältta 1663 Jb; Räh1tan 2 — Rälta
1668, Bälta 1719 Ls; »Rälta olim Rårätta» 1722 Hol; Rälta
1713 49 89 Jb; Rälta ArLe, G96, SOF. Ht bl. a.: inbyggarn.
räretaboer 1.548 avskr. DD; ortn. Rält-Lindor (Rältlindor ArLe
G96, Rält-Lindor SOF) by vid samma vdr, NV Rälta, eg. väl
'Rälta Lindor' — i motsats till Bod-Lindor (Bodlindor ArLe G96
SOF) by vid Boda i Åsbyggefjärdingen Le, eg. 'Boda Lindor'.3
Rältån, som från Kvarntjärn (SO Molnbyggen) rinner till
Dalälven, passerar på vägen den s. k. Sjöbottnen el. Bottnen
och benämnes i trakten även Bottenån. Namnet Sjöbottnen avser
en troligen redan under medeltiden torrlagd sjö, som givetvis
redan före torrläggningen måste ha varit grund och gräsbevuxen. Att den av gammalt varit en rikt givande slåttermark,
framgår av äldre domshandlingar.4 Ett kungabrev av år 1548
(DD 3 s. 89) omtalar en tvist mellan »räretaboer vthi Lexand»
och häradsborna om »Siöbothne äng». Hillphers uppger (1757),
enl. uppt. B.L. 1934 SOA samt brev A.N. 10/4 o. 29/9 1946.
Skrivn. -an är av »omvänd», analogisk natur.
3 Båda skrivas äldst som enkla benämningar i db: (e Lyndom Lindom
1539 41 osv. I orten säges också fortf. Lindorna (Lindon) för Rält-Lindor.
4 Se FsMD 1: 11 s. 11, Lindén Domböcker s. 32 f. Jfr därtill Holenius Diss.
pag. 57.
1 Uttalsformerna
2
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att »Sjöbottn» är en äng med 300 lador, »hwaräst för 100 år
tillbaka war en Fisk-rik sjö, men begynte sedan gräfwas ut
till Elfwen». Nu är Bottnen helt odlad. Men trakten av Rältån
är för övrigt rikt beväxt med rörvass, säv o. d. och kan förmodas ha varit så även fordom.
Såsom de äldre skriftformerna för namnet Rälta visa, är
ljudförbindelsen it icke ursprunglig utan återgår på rt. Uttalet kt CLe innebär en dissimilatorisk förändring, betingad av
uddljuds-r:et, medan utt. t Dju representerar en normal utveckling. Jämför omvänt rt (t) jämte it (N) för ursprungligt it
i dalska ortnamnselementet Ärt- Ärter- av *celpt- *celptar- 'svan',
art. »Ärtled» ovan. Dissimilationen i det förra fallet är av motsvarande art som hos Bälg- < Rärg- Jä. Stainvokalen i Räl(kan också mycket väl utgå från fdal. oy, ehuru ä (a) här under
inverkan av r med tiden öppnats till v. Namnet Rälta, å. Räreta,
kan således utan fonetiskt hinder förstås som innehållande bestämd form av ett med suffixet urn. -uhta fvn.
osv.' bildat
adjektiv fdal. *royrott- *rärutt- nmfsv. *rörotter -utter 'bevuxen
med rörvass, rörrik'. För härledningen talar 1 viss mån även
namnets på synkopering beroende normalbetoning med akut
akcent. Namnet kunde vara en substantivering i bestämd form
neutrum, nmfsv. *Rörotta 'det vassrika', liksom t. ex. ängesnamnet Nya -t (äv. sammansatt Skärnya) 'det nyhävdade' Mo.
Men troligare är, att ortn. Bälta grundar sig på ett vattennamn, antingen ett primärt ånamn *Rörotta (å) 'den vassrika
ån' — Rälta huvudby ligger just vid åns mynning i älven 2 —
eller ett sjönamn *Rörotte (siör) di. *Rärutte -a 'den vassrika
sjön'. Egendomligt nog påstås i orten, att sjön (där vi nu ha
sjöbottnen) på sin tid hetat »Rällen». Namnet skulle väl i så
fall ha innehållit ordet dal. rulla sv.di. rölla (< *royöla <
*).Quåll-ön)f. 'röding'.» Detta kan dock knappast vara möjligt bl.a.
på den grund att sjöns bottenförhållanden icke torde ha passat
i Se Torp Ordavl. § 41, Jöhannesson SuffIsl § 91, Wessön SvSpråkh 2 § 16.
2 Jfr även skrivn. Rähltan 1668 Ls, berörd s. 87 not 2.
3 Detta ord nämnes i en tingshandling från 1629 (KHA ser. I A 10 slutet):
Haluard pederson j grånäs gagne socken för brev skal betale, anten i rällor
eller annat ...
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fisksorten; laxöringsarterna trivas ju bäst i vatten med övervägande grus- eller stenbotten. Vid gränsen Le : Bju finns däremot en Rällsjö (rälle siön 1619 DbLe, Rellsiön 1640-t. Ls,
Rällsiön 1722 Hol osv.).1 Lokalsägnen om »Rällen» får väl därför antagas bero antingen på formell anslutning till den omtalade K-insjön eller på missuppfattning. Också för sjön. Bälgen
i Jä förekommer formen »Rällen», näml. på kartor från 1674-75.
Otänkbart är inte, att en skrivning Böll- för Rält- kunnat ge
upphov till sägnen. Allmogen fäster ofta överdrivet stort avseende vid skriftliga namnformer. För Ljugaren (liugaren 1643
Db osv.) Rä2 har jag i närliggande bygd hört uppgiften, att
sjön förr skulle ha hetat »Ingaren» — en missuppfattning som
torde grunda sig på en skrivning »Iugaren» för uttalet di. jugNeSi (mot 1 jog- o. d. OvSi), vilken kan tänkas ha förekommit
på någon karta eller annan lantmäterihandling från 16- 17- el.
1800-talen.
Adjektiv med avledningsändelsen -ot -ut saknas i levande
dalmål. Hos LvDG 1 s. 14 anges en av olikheterna mellan
dalmålet och de norsktalande grannbygdernas mål bestå däri,
att den i de senare rikligt förekommande adjektivtypen på -öttr
veterligen är fullständigt okänd i Dalarna. Typen har dock
bevisligen tidigare förekommit vid sidan av den vanligare på
-og -ug nmsv. -ig. Som onomastiska bevis kunna anföras ortnamnen Kringlutmyren krygket- Or och Kringlutbäcken Kringlutmyren kr4,g1rot- (varav myrnamnet måste vara det primära) Ve,
vilka uppenbarligen innehålla adjektivet fsv. kringlotter -utter
fvn. kringlåttr 'rund, rundaktig', ehuru i nutida dalmål samma
adj. överallt har former på -og -ug. Flera adjektiv på -ot -ut förekomma f. ö. i skrifter på dalmål från 1600-talet, sålunda: heypot
(fem. sg.) i Prytz' »Comcedia om Konung Gustaf then första»
motsv. nutida älvd. et,tptin nmnsv. hipig 'dum, fånig', heäiput og
gåput (mask. sg.) i bröllopsdikten på älvdalsmål av år 1668 4
1 Jfr J. Sahlgren i NoB 23 s. 66, där namnet (utan anförande av andra former
än kartan G97:s) förmodas sammansatt med di. rälla 'röding'.
2 Detta sjönamn är icke homonymt med Jugen -an Mo, varom se 2: 2 C Jug-.
3 SyLm Bih. 1: 1 1883 s. 26 — jfr s. 69 (Lundells kommentar).
4 NTU 10 s. 1.
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nmnsv. hipot och galpot.1 Och levande belägg på samma adjek-

tivtyp påträffas i andra uppsvenska ävensom östsvenska dialekter.2 Att denna typ annars allmänt uppgått i adjektiven på
-ug -og och -ig, torde — såsom förut av Tamm och Wessål.
antag,its3 — huvudsakligen bero på sammanfall i neutrumformen, vilken även av adjektiven på -ug -og fått uttalet -ut -ot
(< -ugt -ogt).
1 Det senare till di. galpa v. 'stå o. gapa'. Betr. stammen, avljudande med
golp-, se 2: 2 C Gopald- (Gåpald-).
2 Se t. ex. Grip Skuttungem, s. 111, Isacsson Fjärdh. s. 132, Vestlund Medelp.
s. 41-42 och Åström DegerforsmForml s. 78 f; Danell Nucköm. s. 96, Vendells
och Wessraans ordböcker passim. — Uppgifter om typens nutida svenska användning saknas hos Wessål SvSpråkh 2 § 16, där endast erinras om att suffixet ännu är levande i norskan.
3 Tamm AvlAdj s. 25, Wesån SySpråkh '2 s. 39.

Forndalskt *lixlkn- 'klippor, skär' i ortnamn.
I nordvästra delen av Mora socken är följande lilla namngrupp att finna:'
Ökenån bkcen- Ox, vdr t. Oxbergssjön Ö Björnarvet fäb. (G102).
Skriftbelägg för namnet saknas. c\D Ökenänget s. u., änge vid
Oxbergssjön, kring åns mynning. I skiftes- och strandsynehandlingar uppträder detta namn e. u. skrivet Höken-. Möjligen
är det samma änge som avses med benämningen ekna Enge
1639 DbMo.2
Någon möjlighet att förklara ängesnamnet för sig kan icke
skönjas. Med all sannolikhet är detta också sekundärt i förhållande till ånamnet, alltså med betydelsen 'änget nedvid
Ökenån'.
Ånamnet avser särskilt vattendragets nedre lopp, ett par km.
upp från Oxbergssjön, ehuru det nog ibland kan få gälla ända
upp till Bäckmot OSO Digerberget.3 Terrängen kring den
egentliga Ökenån är oländig och svårframkomlig, bevuxen som
den är med tät och risig granskog; och ängsmark finns icke
vid ån ovanför fäbodvägen — se G102. Detta torde vara orsaken till att vattendraget aldrig omtalas i äldre handlingar.
Dess namn saknas också i 1663 års fäbod- och kvarnförteckning
(Jb 1663-64), emedan kvarnar icke funnits i den del av draget
som kallas Ökenån.4
Ökenån har stritt lopp med flera klippiga fall, och längs
Uppt. B.L. 1933-39 SOA.
Kontrahenterna i målet voro från Selja Mo och Utanmyra So. Med hänsyn
till den senares hemvist samt till avsaknaden av h- i namnformen redan år
1639 kan det åsyftade änget dock lika gott tänkas beläget i Sollerö sn; jfr
kcen- (m. v.) »Ekorr-» G96.
nuv. Ekunniin get vid Ekunnån
3 I trakten av Hållan fäb. kallas ån vanligen Hållån, längre upp Diger
bergsbäcken och Flytbäcken.
4 Björnaryborna hade sina kvarnar i Axiån med nära och lämpliga fall. En
kvarn fanns emellertid också i den s. k. Hållån.
2
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hela den sträcka som namnet gäller (ungefär från höjdpunkt 288 å G102 och nedåt) är den full med stenar och skär;
jfr fig. 11. Ökenåni e så skerun, skriver till ULMA en av
arkivets ortsmeddelare .1
Med Ökenåns namn torde flera andra lokalitetsbenämningar
i OvSi böra sammanhålla. Först ett enstaka naturnamn från
norra Venjan :2
Hökendiken Ukkan- St3, f. sloge V Spjutsäl fäb. på sydsidan
om Käsbäcken; skr. Hökendikan 1811 Si. Någon direkt uppgift
angående naturen kring Hökendiken föreligger inte, men terrängen i trakten av Spjutsäl är veterligen oländig.
Vidare ett litet namnsystem från västra Älvdalen: 4
Ökenbilek -en bkqn- Ev, bifl. t. Tennån SV Silvertjärnarna
(G102). c‘) Ökenmyren (Gk102NO) s. u., myrmark vid Tennån V
Brömsris, SSO Ökenbäcken; skr. Hökenmyr 1641 Db.3 cv Ökenskär (el. Ökenmyrskiir -et) s. u., stup i Tennån mittför myren.
Dessa tre namn bilda tydligen en enhetlig grupp, som hänför
sig till en sträcka av Tennån vilken kännetecknas av avsatser
med skär på skär.
Till sist ett par enstaka appellativiska naturnamn från Älvdalen och Orsa :6
Ökner ?.9kneer (-ar) nom. ack., -ym dat., strandavsats med nakna
klippväggar vid älven ovanför Älvdalens kyrkby (SV Fiolen
G102). Denna benämning har vid närmare efterfrågan befunnits egentligen gälla hela den höga klippstranden S Rotnens
mynning på östra sidan om älven, alltså icke platån vid »Storbrott»; jfr här fig. 12, f. ö. FsMD 1: 2 s. 107 f. Bngn är känd
och använd huvudsakligen av folk från byarna mellan Åsen
och Rot, vilka fordom sommartid begagnat sig av älven som
farled ned till kyrkbyn och med sina flottar då stannat vid
ULMA 8413 s. 53 (F.R.).
2 Uppt. B.L. 1934 SOA.
på (urspr. långstavig) förled av na-typ är icke ovanlig på
området So-Ve-Mo; se komm. arb. »Dalsk betoning och ordbalans», och jfr
LvDG 1 s. 84.
4 Enl. uppt. L.L. 1917 ULMA 301: 4, H.L. 1934-37 och B.L. 1939 SOA.
5 Jfr DNO 1: 1 s. 55 not 4.
Uppt. B.L. 1934-39 SOA. För älvdalsnamnet jfr L.L. 1917 ULMA 301: 4.
3 Jämviktsakcent

94

B. LINDÅN, DALSKA NAMN- OCH ORDSTUD1ER I: 2

Storbrott.' — I sitt grammatiska, arbete Dalmålet, 2 s. 272,
anför Lars Levander naturnamnet med följande anmärkning:
»Älvd. ortn. Öknär 'Öknarna' visar sig genom sitt ö-ljud icke
vara en direkt avläggare av ett fornspråkligt *auökn».
Ekner 102cer (-ar?) nom. ack., -2UM dat., den vanliga genuina
benämningen för Enåns klippiga fall S Slättbergs by i Orsa;
se här fig. 13, och jfr FsMD 1: 4 s. 88. Härtill knyter sig sannolikt det gårdsnamn Eken, utt. kan--'ekcen- o. d. men vanl. skrivet
Öken el. Höken (så SFN 1920 s. 257), som är brukligt i Kallmora
och Skattungbyn. Det användes dels som personbeteckning
(ex. ekcen-gns 'Höken Jöns')2 och dels som gårdnamn i form
på -a (ex. up-b ekna 'upp(e) i Hökna').3 Ekentjärnarna G103
kan- etc., 2 tj:nar Ö Unnån, har förmodligen gårdsnamnet till
förled. — Om Ekner skriver Forsslund, MD 1: 4 s. 91: »Eknär,
det är öknen (egentligen väl öknarna)».
Härovan upptagna namn från Ä Ve 0 ha, liksom Ökenån
Mo, uppenbarligen ingenting med begreppet eller ordet öken
att göra.4 Alla hänföra sig direkt eller indirekt till klippterräng,
vanligen stup eller avsatser vid vattendrag. De ha etckså ett
samstämmigt uttal. Orsamålet har ju merendels e-ljud som
motsvarighet till ö i andra OvSi-bygder 3, och Venjan bevarar
uddljudande h i motsats till övriga här omtalade socknar.6
Naturnamnen ifråga få därför antagas innehålla ett och samma
1 Om dylika färder se Levander LivÄlv s. 54 97, FsMD 1: 2 s. 37, ÖDB 1
s. 490.
2 Några äldre exempel, näml. från Jb samt förhörsböcker i Orsa kyrkoarkiv,
må här också anföras: Höckne Erich (i Skattungbyn) 1640 Jb; Höken
Bryta, Höken — Hö/ene Ökne Elin och Höken — Hö/ene Anders (åtminstone de båda senare hemmahörande i Skattungbyn) 1680-1700 Ky0.
3 Betr. gårdnamnypen jfr DNO 1: 1 s. xvn not 2 och SvLm 1950 s. 212.
4 Inte ens betr. Okner Ä kan så vara fallet. Någon ökenartad mark utgör
icke vare sig platån vid »Storbrott» eller dess närmaste omgivning. Denna
består av en kuperad skogsås med god barrskogsväxt. Och namnet Storbrott,
rättare -bröt: di. brot bröt f. '(grävd snedväg i) brantare backe', avser egentligen en backe i den väg som går över åsen uppmed älven. — Gammalt folk,
helst i Isens by, uppger också benämningen aut-o öknum komma sig av att
där var så skerut og ljuätt 'skärigt och styggt' (brev E.Å. 6/9 1946).
5 Se LvDG 1 S: 202 f, BoöOM § 39 f.
6 LvDG,,2 s. 31.
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terrängbetecknande ord. Detta är utan tvivel ett pluralt fdal.
*hcelkn-1 med betydelsen 'klippor, skär i avsats (särsk. vid vattendrag)'. En ljudförbindelse -celk- bör nämligen i berörda bygdemål ha utvecklats till -ök- Mo Ve Ä resp. -ek- 0; jfr utv.
av -el- i bög Mo Ve Ä beg 0 för bälg fsv. bcelgher fvn. belgr.2
I namnen Ökner Ä och Ekner 0, nmsv. 13älknar(na), har ordet
fått stelnad ortnamnsartad användning i enkel form.3 I övriga
fall, sammansättningar på Öken- Höken- MoVe nmsv. Hälken-,
ävensom trol. i gårdsnamnet Eken »Öken» »Höken» 0, ingår
däremot genitiv pl. fdal. *hcelkna som kompositionsform.
Appellativet *hcelkn- tycks icke förut vara belagt på östnordiskt språkområde. Men ett motsvarande fvn. h,elkn h9lk n
förutsättes av ett antal norska ortnamn: Heltne (utt. heltnanne)
gd i Volden, Heltne (ä. skr. i Helknum af Holknom) i Lyster,
Hekne i Romedal, Hektner i Fet — vilka alla synas utgå från
en flertaisform Helknar el. 141knar; vidare tHelkna sokn (skr.
Hffilkhna 1341) i Spind, Heltninne plats i Fyresdal, Heknfjell i
Agder4, Heknskjwr i Namsen samt ev. en del andra namn som
nu skrivas Herten el. Hokn- Horten m. m.5 Samma appellativ
föreligger också i de färöiska ortnamnen Helt(n), Heltnin i,
Helkin, Heltnir, Millum Heltna.6 1 isl. vnm. Hplknå7 ha vi
en nära namnfrände till Ökenån Mo.
Från fornisländsk text är det ifrågavarande ordet känt som
neutrum: helkn (även som ortnamn Helkn pl.) el. hcelkn (halkn?),
h9lkn el. hölkn, hgrkn el. hörkn. Betydelsen anges hos Fritzner
1 Möjligheten av ett fdal. 49/k2- (jämte hce/kn-) får nog anses utesluten,
emedan det förra borde ha givit 4-vokal. Levanders mening, DG 1 s. 260 not 7,
att ordet öl (utt. gr Mo Ve Ä el 0) liksom örn inkommit i dalmål med ö-ljud,
är säkerligen riktig.
2 Med övg. ce > ö-ljud framför ursprunglig 1-förbindelse (i Orsa sedermera
delabialiserat till e) samt därpå följande bortfall av 1 framför k resp. g enligt
LvDG 1 s. 124 och .2 s. 52.
3 Formerna nom. ack. på -er — -ar? (med grov beteckning -är) i Ä och 0
gälla för best. pl. av långstaviga starka femininer (typ. f. D; se LvDG 2 8. 125 182.
4 'Navn paa den vide stenige Fjeldmark i det Indre af Agder fra LygneVatn i Eikin nordover' Ross Ordb. s. 314.
6 Matras StednFrNorb s. 143 (o. 150).
5 Se NG m. ledn. av Freg.
7 F. Jönsson i NoB 2 s. 22.
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som 'ufrugtbar, stenig grund', hos lleggstad som 'steinngrunn,
berg'. Ordet kvarlever i nyisländskan i formen hölkn n. med
bet. 'bar og stenet grund', vartill även adj. hölknöttur 'stenet,
ujwyn' (Blöndal). Substantivets västnordiska betydelse stämmer
sålunda rätt väl in med syftningen hos ifrågavarande övredalska ortnamn, ehuru användningen i isländskan på grund
av naturförhållandena förklarligt nog visar sig något vidare.
En trängre betydelse skymtar bakom fär. bngn Millum Heltna
'mellan klipporna', och man vågar nog räkna med att appellativet även i Norge haft en mening mera närstående den
i dalska naturnamnen tillsyneskomna: 'klippa, berghäll, stenhäll'.
Att betr. dessa senare anta uppkallelse efter norska motsvarigheter eller användning av ett i sen (särnordisk) tid inlånat appellativ, torde icke vara befogat. För mera egenartade
terrängföreteelser, vilka tidigt måste ha tilldragit sig uppmärksamhet, får man nog i allmänhet räkna med nedärvda samnordiska ord som benämningselement. För olika typer av sten
känna f. ö. de nordiska dialekterna ett antal olika äldre ord,
av vilka flera nu äro utgångna ur levande språk men mer eller
mindre ymnigt spårbara i ortnamn — jfr 2: 2 A Grjosen, g: 20
Säx-.
Liksom häll hälla f. (< *halliö -iön) är fvn. helkn h9lkn n.
fdal. *hcelkn- (f.?) med säkerhet avlett av ordet sv. och no. di.
hall fvn. hallr m. 'sten'. Det saknas hos Walde-Pokorny men
finns upptaget hos Falk-Torp EW s. 395, där det härledes ur
germ. *hallukina-, vilket måhända är riktigt. De dalska namnformerna på -ar nmsv. -arna skulle närmast tyda på att ordet i
forndalskan haft feminint genus. Övergång från neutralt genus
till feminint, isynnerhet genom förmedling av neutral pluralform, är ju hos nordiska substantiv icke sällsynt. Dock behöver icke formen Hälknarna (Ökner Ä Ekner 0) nödvändigt
förutsätta ursprunglig feminin böjning av tillgrundfiggande
appellativ, enär ortnamnen mycket väl kunna tänkas ha fått
fem. änd. -ar analogiskt införd efter mönster av vederb. bygders typ av traktnamn o. d., näml. på grundval av dativformen
på -um. Av de ovan andragna formellt enkla norska ortnamn-
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formerna synas flertalet böra fattas som jämställda med bebyggelse- och traktnamn av typen Bergar -ir, Risar — -jr', och
ett liknande fall märkes även bland de färöiska.
Härom se NG Indi. s. 11 f, NrAiG § 361 anm. 4; f. ä. DNO 1:1 s. 99 151 ff
m. anf. litt. o. hänvisn.

7 — 496185

Stamnäs.
Ortnamnet Stamnäs uppträder på två olika ställen inom
Österdalarna:
tStarnnäs, f. by i Åls sn. — (stenbiörn) ij stampnesi 14421a
Df; j stamnes 14501b, i staranoes 1468 DD; StampneB 1546 Jb;
Stampnääs 1548 Db; Stamnes 1551 62 88, Stamnäs 1566 80 95
-näB 1631 -nääs 1655 63 Jb; Stamnäs 1668 Ls; Stamnäs 1713,
Stämnäs 1714 88 92, (Stumnäs 1789, Stumsnäs 1790-91) Jb.
Ht: Stamnäs stanincks, gårdsnamn i byn Heden i samma socken2;
Stamnäs myren stamnces myra 1. terräng invid platsen för nuv.
kolugnarna i Insjön, 2. d:o SSO Kvarnberg fäb. i socknens
östra del; Stamnäs hage s. htga hagmark i samma trakt.3
Stamnäs stamnds, näs vid Siljan inom Sollerö sn men på fastlandsområdet, NNO Björka fäb.4 — Stamnäset 1729 To, Stamnwset 1730 Sil; Stamnäset G103 GkSV; Stamnes -näs FsMD
1: 6 s. 111 114, Stamnäs GPS passim. Ht: Stam,näsfjärden,
del av Siljan mellan Sollerön och Stamnäs.
Stamnäs So har i äldre tid haft betydelse som landpunkt
med färdställe i en vinterväg mellan Mora och Leksand på
västra sidan av Siljan 5 och in i senare tid framför allt som
håll- och "målpunkt i en roled mellan Sollerön och västra fastlandet, nämligen särskilt för de solleröbor som haft sina fäbodar
i Björka och Åsen. Mot Stamnäs gingo två båtleder från ön:
en från Kulåra, sammanfallande med den ovan omtalade vintervägen, och en från Tallnäs (nedom byn Bodarna)6; förhållandet kan närmare studeras på NiVBSO. Vid Stamnäs var båtstad med timrad brygga.7 Den utgjorde god landningsplats
la Formen stcepncesi i avskriften DD 1 s. 98 är en förvanskning.
ib För denna form (eg. staftes Df orig.) se här bil. 2.
2 Uppt.

H.S. 1931 SOA.
3 Uppt. S.B. 1946 (ULMA).
Uppt. B.L. 1928-46 (SOA).
5 Se ovan s. 29 med not 6.
6 Jfr A. Nilsson och B. Lindén i GPS s. 372 resp. 500.
7 Stamnäs har också utgjort en betydande notfiskeplats. Där finnas ännu
rester av ett antal s. k. »notskålar» (förvaringsskjul för notredskap).
4
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även för s. k. »storbåtar» (avsedda särskilt för överrodd med
kreatur) i motsats till det sydligare Skepphus (Skipus) el.
Björkskepphus, där man bara landade med »lissbåtar» (vanliga
roddbåtar).' Härjämte är emellertid att märka, att man vid
rodd Sollerön (Kulåra o. Tallnäs)— Björkskepphus med hänsyn
till ovädersrisken och vattnets djup sällan tog vägen rätt över
sjön utan i stället från Sollerön styrde kurs på Stamnäs för
att sedan få hålla sig efter land på sträckan Stamnäs—Skepphus, vid hemfärd tvärtom.2 •
Betydelsen av namnet Stamnäs är för Solleröfallet alldeles
klar. F.1. är ordet di. stamn (utt. stamn $o) fsv. stamn stalfn
fvn. stafn rsv. stam m. i betydelsen 'för- eller akterstäv på båt',
som även föreligger i smsna di. båtstamn och fsv. skip(a)stamn.3
Och namnet syftar på att man vid rodd eller segling över sjön
efter nyss antydda båtleder av gammalt brukat ta Stamnäsudden till riktpunkt.4 Taga stamhåll (av) ta samöld (ov) 'taga
(ett landföremål) till hållpunkt över båtstammen' är ett uttryck,
som i So begagnas för detta sätt att med landsyfte »ställa
kurs» på sjön.5 Uttrycket är, om icke synonymt, så dock jämförbart med det till ordet stamn etc. bildade verbet fsv. stcemna
fvn. stefina no. stemna sv. di. och ösv. stämna 'vända el. rikta
ett fartygs framstam (åt visst håll); stäva, styra (mot)'.6 I
1Från Stamnäs leder körväg uppåt Björks, i sin övre del sammanfallande
med nuv. landsvägen söderut från Gesunda.
2 Roleden Budsta (Bråmålio bys båtplats)
Björkskepphus synes däremot,
enligt NiVBSO, ha gått gent över Siljan förbi Solleröns sydspets.
3 Denna användning av ordet, eg. om bjälken i ett fartygs förstam, är utvecklad ur betydelsen 'trädstam'. Rör, ordets härledning se f. ö. 11qE0 stam 1
och 2.
4 Det skedde oftast akteröver, nämligen dels på turen Stamnäs Björkskepphus och dels på hemväg Stamnäs Sollerön (Kulåra o. Tallnäs). Vid segling,
som mindre praktiserades, kunde det också ske föröver — alltså i omvänd
riktning på angivna sträckor.
5 Den akeentueringsskillnad, som kommer till synes i förhållandet stilmnds :
stlnöld (där först n fallit, sedan h), beror främst på de mellanvokaliska konsonantförliållandena. Om dylika företeelser, särskilt karakteristiska för Sollerön men delvis även för Moraområdet, se komm. arb. »Dalsk betoning och
ordbalans».
6 Fritzner anger primärbetydelsen (bet. 1) sålunda: 'lade noget under Seiladsen ligge lige for Forstavnen og i samme Linje som begge Fartniets Stavue'.
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fornisländska nyttjades verbet transitivt i uttryck ss stefna
skerit 'styra mot skäret' .1 Samma verb ingår i gut. app.
stäm(n)kummel n. 'flera sjömärken i land som stämma överens
i en rät linje, efter hvilka man riktar rodden'.2
Såsom av uppgifterna ovan framgår, är den bebyggelse som
namnet Stamnäs i Al har gällt, nu försvunnen.3 Den omniimnes ej heller hos vare sig Siljeström (De Lacu Siljan), Hälphers
eller Arosenius, och t. o. m. i folktraditionen har minnet av
densamma utplånats, så att försök till lokalisering på utfrågningens väg (1945-46) endast kunnat ge osäkra resultat.4 Enligt en på hans faders berättelse grundad utsago av en då
75-årig man i fiolen skulle sista gården i byn Stamnäs ha
legat vid platsen för nuv. Insjöns järnvägsstation. K. E. Forsslund, som 3/ID 1: 10 s. 120 återger Daladiplomens namnformer
jämte Kröningssvärds kommentar, uppger att byn »tros ha
legat vid älven mitt emellan sågen och Solby, där ett hemman
i Övra Heden nu har ett utskifte». Klart besked om byns
läge får man emellertid av J. Holstensons karta över Leksands, Bjursås och Åls socknar 1668 (Ls L 132: 23: 1 — se
DNO 1: 1 s. 88), varpå Stamnäs är angivet med tre gårdar
strax öster om Tunsta men en god bit västsydväst om det näs
som i våra dagar uppbär Insjöns hamnstation. Stamnäs har
alltså betecknat det näs, som ligger omedelbart ovanför Tunstabrons landfäste på Alsidan (se G96); och det i byn Heden
kvarlevande gårdsnamnet Stan2näs bör urspr. ha avsett'en till
sagda by härifrån inflyttad person eller familj.
Som bekant har Österdalälven in i vår tid varit segelbar
hela vägen mellan Siljan och Båtsta i Tuna5, och älvstycket
anlitades förr mycket som roled av folk på väg nedåt BergsFritzner, Heggstad. 2 GotlOB s. 1019. Övers. med 'stämma' vilseledande!
upplysning (DD Reg. s. 61), att diplomernas namnformer
Stamnes etc. avse »Byn Stamnäs i il», innebär — såsom ofta i dylika fall —
ingen vetskap om byns existens i utgivarens egen tid. Jfr t. ex. fallet Fagerled Ske, varom ovan s. 40 not 2.
4 För vänskapsfull medverkan i utfrågningen (1946) tackas fil. kand. Stig
Björklund.
5 Dammbyggnaden (för Siljans reglering) vid Övre Grådafallen tillkom på
1920-talet; var färdig 1926.
3 Kröningssvärds
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lagen och Mälarlandskapen till herrarbete osv.' Båtar, som
kommo uppifrån Siljan eller Leksands övre älvbygder, måste
passera Insjön och där göra en svängning om inalles mer än
45d för att åter komma ut i älvloppet nedåt Tunsta. Då
Stamnäsudden här ligger i vägen (och delvis skymmer sikten),
måste det ha varit lämpligt att efter båtens vändning ta just
denna udde till riktpunkt.2 Även Åls Stamnäs kan således på
goda sakliga grunder antagas ha betytt 'näset, mot vilket man
inriktar och håller båtarnas stam (tar stamhåll)' . Och något
hinder för en sådan tolkning bereda icke de äldre skriftformerna för namnet?
Ett utomdalskt motstycke till nu berörda namn torde föreligga i Stamnäs (Gn84 Sj110 SOF), by i Rogsta sn Gvb — utt.
stämnc'es4 , skr. Stamnes — -näs 1542.5 Detta namn säges (1726)
»wara kommit ther af, at fartygen uti Helsingabotn hade i
forna tider, thet och belägenheten medgifwer, här stadnat och
stammat».5 Endast skenbara homonymer utgöra däremot byn.
Stamnäs i Sundsjö sn kl och några norska gårdnamn Stamnes
(= Stav- Stavenes)7 , vilka alla återgå på Stav(a)- med övg.
v > m framför n.
Det bör nog tagas i övervägande, huruvida icke en del
andra nordiska skärgårdsnamn på Stam- kunna ha liknande
anledning som Stamnäs Dal Gst. Detta gäller t. ex. Stamskär
1 Om trafiken här i äldre och yngre tider se särsk. Hillphers DagbDal s. 109,
G. Boäthius i DHT 1922 s. 116 f, B. Hesselman NTU 7 s. 156 ff m. anf. litt.
2 Udden lär förr ha varit mera framträdande än nu. Enligt uppgift skall
man för 50 år sedan med häst ha kört bort landförbindelsen mellan nuvarande
stranden och den holme som än i dag stiger upp ur vattnet vid torrtid; och
detta parti skulle i så fall ha varit Stamnäs udde.
3 Skrivn:a med p, stamp- 1442 och Stamp- 1546 48, få anses normala med
hänsyn till att n följer; rör. p-inskott mellan m och n i fsv. se NrASG § 332: 1.
Formen Stäm- 1714 etc. beror väl (i varje fall första gången) på skriftlig
antecipering av efterledens i. Förväxling med byn. Stumsnäs i Rä (varom
nedan art. »Nusnäs—Stumsnäs ..»), kanske föranledd av felskrivn. Stum- 1789,
torde vara orsaken till skrivn. Stums- 1790-91.
4 Uppt. E. Burman 1932 SOA.
5 MeddFrHälsFornmSällsk 1933 s. 87 f.
6 Broman Glysisvallur 1: 3 s. 180..
7 NG Indl. s. 78.
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i Borgå sn och Stamö (Stampnö 1544, Stamnö 1585 osv.) • nu
Tammio i Veckelaks sn Finl., för vilka I. Westman' visserligen riktigt ansätter ordet fsv. stamn (stampn st492) m. 'stam,
stäv' etc. men icke i egentlig bemärkelse utan i den för norska
ortnamn av Rygh ponerade 'starkt framspringande brant höjd
eller långt utstickande udde'.2
1 NylÖn 1 s. 333 resp. 2 s. 101 f.
2

Jfr NG Indl. s. 78.

tSvartenåsen i Sollerö socken *och några övredalska '
exempel på »fjärravhängig» ortnamnsbildning.
För det fäbodställe inom Sollerö sn (Sollerö-Åsen fäb. G96),
som i So nu vanligen benämnes Åsen men till skillnad från
det närbelägna Leksands-Åsen Si ibland även kallas Sollåsen,
brukades förr benämningen Svartenåsen (*).5-vårtOstz.1 Skrift:
Swarttenåhsen Swarttåhsen 1663 Jb; Suatåsen Fäboder 1676
Ls (Svatåsen Fäbodar 1676 Lk); iordh i Swartenåhsen 1677
DbM o: So; Svartenåsen 1730 Sil. Jfr även: Svartebergs Fäboder
(utsatta norr om Svarttiernan) 1719 Ls.
Med fäbodnamnet sammanhänga uppenbarligen följande benämningar:
Svart(en)tjärne svårtly,c'en So2a svirtlselern Si 2b, vsm SO Sollåsen fäb., på gränsen mot Si — suartetiernan -tiärna -tierna
1643 Db; Suarttiern -tjärn 1668, Suarttiernan 1685, Svarttiernan 1719 Ls; Swartentierna 1777 Lf; Svarttj. G96 GkNV.
Svart(en)vik svårtn- So, vik av Siljan NO Åsen fäb., SO Björka
— Svartvik 1840 RbSo:Hä,»Svartviken nedanför Åsberget» ÅrSo,
Svartviken FsMD 1: 6 s. 114. Ht: Svart(en)viksänget, skr. Svartviks- — Svartenviksänget 1840 RbSo:Be.
Förmodligen har Svartenåsen sitt namn sekundärt av Svartentjärne. Denna tjärn är belägen i en tämligen djup dal (mellan
fäbodbergen Soll- och Leksandsåsen), vilket ger den ett djupt
och mörkt utseende. Att döma efter den nu i So brukliga
uttalsformen svartn- skulle bngn kunna förklaras som inneNormaliserad uttalsform efter uppt. H.O. 1911 ULMA 660: 2 s. 13: svarkastt. Här uppges som variant tillika: svarlsanas, (efter Svarttjärn). Dock
måste det sägas vara tvivel underkastat, om den senare bngn verkligen vid
ifrågav. tid haft genuin användning. Den kan snarare misstänkas vara en
förklaringsvis åstadkommen tillfällig nybildning — om etymologiskt »riktig»
eller ej, skola vi se nedan.
2 a, b Uppt. B.L. 1929 resp. 1934 SOA.
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Fig. 14. t Svartenäsen (Sollerö-Åsen) fäb., Svartenvik (NO fäbodstället) och
Svarten- Svarttjärne. Avsnitt av Gk96NV.

hållande verbet svartna i en bemärkelse 'vara svart, se mörk ut' .'En sådan förklaring vore emellertid förhastad och utan tvivel
oriktig. Benämningen går säkerligen, såsom antydes av 1600talsformerna, tillbaka på *Svarttjärne -a fdal. *Svarte ticerne]
Samma namn, nu Svarttjärne utt. swecrt- MoVe syårt- Vå, förekommer i flera fall inom MT, näml. ett tiotal i Mora, ett par
i Venjan och 2-3 i Våmhus. Bland dessa må angivas några, för
vilka äldre belägg eller sakliga uppgifter (ev. båda) föreligga.
I Mo: 1. Tj. på rå Mo:Rä nära Siljan — skr. Suarttiern 1707 Ls,
Snart Tiern 1707 Lk, »Swarttjern, et nära Siljan belägit träsk
eller mindre insjö, af dy bottn med gungfly omgifwen» 1792
Lk; »Svartkärn, nedanför Garsås vid Siljan» ArMo. 2. Stora
1 Begreppet uttryckes annars i dialekten med verbet svarta (-å), ex. ce
sveirtcer el. svcirtcer-6 'det ser svart ut, tonar i svart' (opers.). Jfr no. di.
svarta 'see sort ud' Aas.
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och Lilla S., tj:nar V Lädsjön, med djupt vatten som ser
mörkt ut. 3. 'Tj. Ö Myckelsjön, djup och svart med svart fisk.
4. Tj. SV G.opalsjöarna — ?Suartetiernan 1669 Db, Svartkärn
ArMo, Svarttj. G102 GkSO; ligger mellan berg och ser därför
mörk ut. I Ve: Tj. ONO Gävunda, SO Djupgravstj.; ligger
djupt liksom denna. I Vå: Tj. vid Mo rå NNV Finnstj., ej
utmärkt på kartan; ehuru nu sänkt 1 meter, är tjärnen alltjämt mycket djup och har svart utseende, den är blank och
utan växter. — I det sålunda mycket vanliga namnet Svarttjärne ingår, liksom i åtskilliga andra vattennamn, adjektivet
nsv. svart med något skiftande syftning; jfr 2: 2B Svartbäck.
Namnformen Svartentjärne So torde få förklaras i samband
med sekundärnamnen i samma system och på följande sätt.
Svarttjärne So-Si ingick redan tidigt i sekundära smsn Svarttjärnåsenl, kanske fdal. *Svartaticerna äs2 > * Svart(a)ticerntiss-inn.
Som beteckning för ett större fäbodställe fick denna sms flitig
användning och blev småningom sammandragen till Svartenåsen, så redan 1677 (1663). Till fäbodbergets namn bildades även
vattennamnet Svanen vik. Slutligen blev också Svarttjärnen
själv delaktig av den sammandragna formen i sekundärsammansättningarna (återgångsfenomen) och fick sin ursprungliga
efterled sig tillagd på nytt. Svartentjärne betyder således egentligen 'Svarttjärn(ås)tjärnen '
Av de processer, som medverkat i sammandragningen * Svartaticerna ås > -ticernäss-inn > Svartenetsen, är endast den som av
-ticern- gav -ten-, mera påfallande. Utvecklingen ifråga har
troligen genomförts på en tid då förbindelsen tj uttalades 4,
(i st. f. som nu fp) även i So och Mo, liksom fallet ännu är i
älvdals- och våmhusmål åtminstone beträffande udd1jud 3; den
är i viss mån jämförbar med övgn -sion > -sen '-sjön', vilken
företrädes av många exempel inom ÖvD. Möjligen har den
1 Jfr den av H.G. upptecknade, s. 163 återgivna variantformen.
2 Betr. den ponerade formen *Svarta- (med adjektivet i samma kasusform
som -ticerna, dvs. gen. sg.) jfr t. ex. Tiscasioberg 1288 DD 1 s. 2, där f. 1.
är gen. av ett * Tiske Mr (kanske äldre * Tiäske 8., tiskisse 1400 BD 1
s. 56) = nuv. sjön. Tiskev.
3 Ordet tjärne uttalas i Ä tkno, i va tgina -44n. Jfr LvDG 2 s. 94 o.
307 not 6.
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i någon mån också befordrats av den förelöpande, haplologiskt
betonade synkoperingen *Svart(a)ti-1, vilken innebar sammanfall
av två t-ljud? 2
Sekundärnamnet Svartenvik kan framhållas som ett exempel
på fjärravhängiga ortnamnsbildningar.3 Någotvattendrag från Svartentjärne utfaller icke i viken, som ligger ganska
långt från tjärnen, och benämningen kan förstås endast såsom•
förmedlad av fäbodberget och fäbodställets namn.
Andra fall av fjärravhängig ortnamnsbildning inom ÖvD,
särsk. OvSi, utgöra: vnm. Leksbäck -en (Lefs-) bifi. t. Ryssån
från trakten S kmberg fäb. (G103 GkSV) Mo: till Leksmyr
-en större myr c:a 3 km. NNO samma fäbodställe — med förmedling av Leksberg -et (Lefs-) stort bergmassiv Ö kmberg fäb.,
se närmare s. 108 if; Öradjbt el. -kölen (= Oremyren G108)
myr vid gränsen Vå : MoFi: till den c:a 3 km. sydligare inom
Vå belägna Öradtjärne (Öradtj. G108, jfr DNO 1: 1 fig. 6) —
med förmedling av en gammal vägled uppåt Jämtmot (delvis
kallad Öraeltjärnheden), varom se närmare förf. »Jämtmot ..» 4
s. 6 o. 13 samt DNO 1: 1 s. 78; Önstjärnnäs, Stora o. Lilla, näs
på Siljans östsida c:a 5 km. SV Önstjärne Mo (Önstj. 0103,
jfr mndzskyaer 1442 Df) — med förmedling av en äldre rågångssträckning, se närmare 2: 2A Öns- 5; Dragtjärne -n (Dragtj.
0102) vsm vid rå Ä : Tra c:a 6 km. NNV Dragsjön Ve (med
klart primärmotiv, se 2: 2A) — genom förmedling av antingen
en gränsbildande åssträckning (Dragtjärnsåsen 0102) eller också
1 Om haplologisk sammandragning se översiktligt Hesselman Huvudlinjer
s. 68 if. Mera speciellt jfr H. Said i NoB 31 s. 104 (*Myklalot > .211öklinta)
m. litt.; Sahlgren i NoB 10 s. 141 ff o. 11 s. 96 if, SOH 1 s. 7 (namn av typen
fsv. Attathorp > Attorp > -arp); vidare de i komm. art. »Landledaråsen ..»
(ä. skr. Landele- o. d. < *Landadele-) och 2: 2A Musi (< *.Illusasiör)
behandlade fallen.
2 Något uttryck härför är knappast skrivn. Swartten- 1663, som sammanhänger med ett på 1600-talet vanligt ortografiskt man& (dubblering av t i
förbifidelsen rt m. m.), varpå andra exempel träffas ovan s. 35 f och 87.
3 För termen fj ärr a v h än gig se DNO 1:1 s. XVII.
4 Mskr. av år 1943, SOA nr 4162.
5 Och jämför det i 1: 1 s. 157 meddelade utdraget av 1442 års dombrev
rörande dåv. rågången Le : Mo.
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och kanske snarare av en i Dragsjön utfallande å (Lillogan
G102), vilken upprinner i trakten av Dragtjärnen. Ytterligare
kan erinras om det i DNO 1: 1 s. 130 berörda fallet Äbudtjärne -n — rätt långt från Äbud Mo; samt om de 1: 1 s. 78 f
86 f angivna namn (Jämtmotåsen; Mångla, Tunsta m. fl. på
-stad -staden; Ärtled; Gofs-, Or-, Sold- och Venjanstjärne etc.),
hos vilka förleden avser vägmål eller mellanliggande vägpassage.
Möjligheten av fjärravhängighet hos ortnamn har hittills
alltför litet beaktats i litteraturen; och där dylikt sammanhang ifrågasatts, har det stundom skett med tvekan eller har
samhörigheten betecknats som svårförståelig.' Det har därför
synts förf. lämpligt att i en artikel framhålla några mera påtagliga exempel på fenomenet.
1 Ett typiskt fall utgör framställningen i SOV 4 s. 35 ang. Rämmesnäs
gd i Svanskogs sn Vrm på ett näs i sjön Ömmeln mitt emot Dalesjöns (f.
Rämmens) utloppså.

Leksbergets i Mora namnsystem.
Namnet Leksberg tillkommer ett större bergmassiv i västra
delen av Mora sn. Uttal: hiks- — kåks- Mo la kål;s- So.' Skrift:
Lefzbergh 1676 Ls (Lettsberg 1676 Lk), Lifzbergh 1685 Ls;
Lexberget 1752 Lf ; Leksberget 1757 Hill, 1764 Lk; Leksberg 1846
RbDiv, Lexberget 1852 Krohn; Leksberget ArMo, G103 GkSV.
Bergnamnet står icke ensamt utan tillhör ett system, som
dessutom omfattar följande benämningar:2 Leksbäck -en s. u.,
bil. t. Ryssån SV L. Asunden, nedmot Ryssån sammanfallande
med Hållbäcken (från trakten av Hållen fäb. So) — leksbeken
1615 Db; Lecksbäck 1618, Leksbäcken 1743 Lf; Leksbäcken
1764, Leks- — Lecksbäcken u. å., Lex Bäcken 1800 Lk; Lefsbäcken c:a 1840 Rb So:Ut, Leksbäck 1845 Rb Mo :Vi . Ht:
Leksbäcksbro (så skrivet 1764 Lk) bro i den forna vinterväg,
som kallats Havsgatan; tLeksbäcksmyren (Lefsbäcksmyran 1840
RbSo:Ht); Leksbäcks rå (1764 Lk) råm. i en f. d. bygdelagsgräns
Soll: Vika; Leksbäcksänge -t (Lefsbäckänget—Lefsbäcksänge 1840
RbSo:Ut). c\) Leksmyren s. u., större myr NV Leksberget, SO
Fulåberg fäb. Mo — Leksmyren G103 GkSV. Ht: Leksmyr(s)tjärne -n, vsm i myren.
Leksberget utgör den mest betydande enheten i den terränggrupp, som Leks- — Lefs-systemet omfattar. Det låge därför
nära till hands antaga, att bergets namn varit det primära i
systemet. Ett sådant antagande vore emellertid utan tvivel
oriktigt.
Systemets determinativ är urspr. Leks-, gen. sg. av lek fsv.
leker m. i betydelsen 'fågellek, spec. orrlek (orrars parningslek)'. Ordet förekommer även i dalmål i bem:na 'parningslek'
Uppt. B.L. 1931-39 resp. 1949 (SOM. Från Mo:Nu har jag även formen äges- (1933 SOM, vilken innebär en ombildning »Liks-» kanske genom
hyperdialektal korrektion av ett äldre uttal med i < e —. jfr nedan.
2 Uppt. B.L. 1931-49 (SOA.).
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(allm., = nsv.)", 'samling lekande djur: fåglar, fiskar el. ormar'
(fierst.)113 och 'spelplats för skogsfågel' (åtm. Ma).1c I vårt namnsystem har Leks- uppenbarligen primärt gällt Leksmyren. På
denna myr, liksom på den närbelägna Hanaflyt (om vars namn
se komm. art. »Noabenämningar för jaktdjur...»)2, har det
veterligen av gammalt varit stora orrlekar; och man har här
under parningstiden brukat skjuta fågel i skygd av riskojor,
s. k. »orrkojor».2 Myrens namn har tidigt kommit det angränsande stora berget till del: Leksberg. Leksbäcken, som befinner
sig på omkr. 4-5 km. avstånd från myren, har i sin tur fått
namn av berget, mittför vars sydspets den utmynnar i Ryssån.
Vattendragsnamnet -- tack vare slogmarkerna kring bäcken
systemets bäst skriftbelagda komponent — är således en »fjärravhängig » tredj ehandsbenämn ing ; jfr ovan art. »Svartenåsen . . »,
s. 106.
Samma språkelement, urspr. Leks-, innehålles förmodligen i
(NU-) näs o. båtstad vid Siljan på Solleröns
namnet Lefsnäs
västsida, SV Södervik 4, och säkert i Lekstjärne ?råks- — bits- vsm
Ö Borgen fäb. Ä = Lextj. G107 GkS0.5 En form av ordet
lek i bem. 'fågellek' ingår sannolikt även i sjönamnet Lexen
1. Övre o. Nedre, sjöar i Orsa, 2. Stora o. Lilla (vartill Lexsjöbo by G82), sjöar i Söderbärke sn, liksom i åtskilliga utomdalska vattennamn och andra ortnamn på Lek- Lex- o. d.6
Med här givna tolkning jämför f. ö. dalska fall ss FergellekTjäderkullen) i 0re7 samt
myren i Idre och Tjärslekskullen
norska ss Fugleleiktjern och Leiketjorni.8 Betr. sockennamnet
Leksand, som eventuellt kan höra till samma betydelsegrupp,
lb,c Jfr spec. SAOB lek 6 c resp. d.
M
Jfr ugNSO
lek 2 a; SAOB lek 6.
Jfr
äv.
min
framställning
i
NoB
24
s.
116
(art. »Hanaknä»).
2
Uppt. B.L. 1935 SOA TopSaml och DiOrds: orrkoja.
4 Uppt. B.L. 1928-43 SOA. Om till detta namn knutna folksägner och folketymologier (med hyponym Leven: person som börjat odla på näset) se FsMD
1: 6 s. 54.
5 Uppt. H.L. 1936 (uppslagsform Lex-) och B.L. 1939 (uppsl. Leks-) SOA.
Hos den senare upplyses, att det varit gott om fågel i trakten.
6 Annorlunda om sv. sjön. Leken, Lexen osv. HqSS 1 s. 337.
Uppt. N.Hj. 1936 resp. B.L. 1936 SOA.
8 Indrebo NI 2 s. 54 116.
la
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se nedan s. 115 not 1; och för byn. Leknäs i By sn jfr förf.
Dalarnas ortnamn m. cit. litt.
Anmärkningar. Om övergången ks> fs (bs) i Leks- — Lefssystemet Mo—So och ev. i Lefsnäs So se 3: 1 och jfr 1: 1 s. 7 f;
f. ö. NrASG § 271 anm. 2 och NrAIG § 257.
Engångsskrivningen Lift- 1685 för Leks- Lefsberg Mo
kan tänkas återspegla ett dåtida variantuttal med i < e som
resultat av palatalisering i samband med förkortning framför
konsonantförbindelsen ks. Den har i så fall motsvarigheter i
ä. skr. lixan o. d. för sockennamnet Leksand Dal och i namnformerna Lixhult (till vnm. Leksjön) by i Fågelfors sn Små
samt Lixnaren (Lexnaren) sjö i Ripsa sn Sdm, varom se HqSS 1
s. 348. För dalmålets vidkommande jfr LvDG 1 s. 209.

Vångsgärde och Torsång.
En av de sydligaste byarna inom Orsa sn på östra sidan
om Orsasjön är Vångsgärde. Namnet uttalas: 96tisK4rd1
2 . Skrift: onsgerde odensgerdhe 1539, OnBgerde 1542,
onBgherde 1545 Jb; Odens- Ödensgerde 1546, ÖnBgärde 1549
Db; OnBgeledh 1551, Wonsgierde 1552 Jb; OnBgärde 1556
Db; Odensgerde 1562, Onnsgierdett 1566, onBgierde 1571,
Onsgierede 1574, OnBgierde 1575, Önsgerde (— -garde) 1580 86,
Orins- Ormsgerdett 1588-90, Oringzgierdett 1595, Vonsgiärdet
1604, Wonsgierdet 1606, Wångsgierditt 1610, Wångierdett
1620, Wonsgiärde 1631 39 40 Jb; onsgäle 1634 KyMo; Wons-Wånsgiärdhe 1663 Jb; onsegierde 1676 Ls (Onsegärde 1676 Lk);
Wånsgierde 1681, Wånsgiärde 1685, Wångzgierde 1713 49 Jb;
Wångzgärdeby 1720 renov. Lk; Wångzgärde 1729 To (Många1730 Sil med M för B7 ), Wångsgerde 1757 Hill; Wångsgärde
1789, Vångsgerde 1825 Jb; Wångsgärd — -gärdet 1843 RbMo Ri ;
Vångsgärde Rbg, G103, Kb° 1930, SOF. Smh: ?Yongers (Vongers Oloff 1550, Wongers Oluff 1562 Jb: Pers GPM s. 21 40) f.
gårdsnamn i Vattnäs Mo — alltså möjl. för * Yonsgärds 'Vångsgärd(e)s, från Vångsgärde' med dissimilatoriskt bortfall av förledens genitiv-s3; t Vängsön (Wångzöhn 1696: 1719 La), holme
i Orsasjön utanför Vångsgärde, möjl. = nuv. Krissmansö (Krigsmansholmen G103).4 Betr. syftningen av bynamnets efterled,
1 Uddljudsdiftongen har här återgivits med normalisering av uppteckningarna (B.L. 1932 SOA) efter den praxis, som för dialekten tillämpats hos
Bo5OM — se d. a. § 81 och jämför betr. användningen av 9- för w- samt av
o — e § 80 resp. 115-120. I Skattungbyn torde uttalet vara
2 Bo5OM s. 107.
3 Vattnäs är Vångsgärdes närmaste grannby i söder. Det synes därför rimligare att sammanhålla t rongers med orsabynamnet än att tänka sig ett
för övrigt obelagt personnamn (*Hornger, *Odingerd e. d.) ligga till grund.
4 Vare sig önamnet varit genuint eller icke, bör det nog förstås som sekundärbildning i förh. t. Vångsgärde.
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gärde n. fsv. gärfie 'inhägnat 'jordstycke', jfr nuv. Gärdet åkerområde i byns centralare del.'
Varken det nutida uttalet eller de äldre skriftformerna av
bynamnet innehålla något g- eller g-ljud i förleden 2 ; och skrivn.
Vångs-, vilken tycks ha börjat omkr. 1700, får nog förstås som
en avvikelse från dialekten, betingad dels av inflytande från g
i efterleden -gärde (anteciperande konsonantinskott) och dels
av association med det från andra svenska dialekter kända
substantivet vång m. 'inägomark, teg, åkergärde m. m.' = fsv.
vanger 'område; (i ortnamn:) inhägnade ägor, gärde' fvn. vangr
'äng, vall, öppen plats' no. vang 'ängsslätt' osv., f. ö. belagt som
ortnamn även inom Dalarna (Torsångs sn) — se nedan.
Byn Vångsgärde tillhör en sammanhängande bergsläntbebyggelse, som har sin fortsättning i den större byn fiolen nedmot
Orsa kyrkbygd och som har ett både centralt och naturskönt
läge. Området är för Ovansiljans förhållanden ovanligt rikt
på fornminnen. På själva Vångsgärde ägor finns en större
anhopning av gravrösen från yngre järnålder.3 Flera ortnamn
i trakten vittna om att bygden här under hednisk tid haft
samlingsplatser för sin gudsdyrkan: Harg arg (Hargsåkern
SSkbHo) åker vid nordändan av byn fiolen och enligt sägen
gammal offerp1ats4 — till fsv. *hargher (i ortn. -hargh o. Hargh)
fvn. hgrgr 'stenhop, offerställe'; Lunden (ij — på lunden 1539,
Lunden 1542 osv. Jb) itindet, del av byn Holen3; möjligen även
Viborg (Wiborgh 1588, Viborg 1604 osv. Jb) Obårg, by på
Digerberget rätt ovanför fiolen — vilket namn nog med sin
odiftongerade i-vokal kunde vara sammansatt med fsv. vi n.
(i ortnamn) 'helig plats, offerställe'.3 I Viborg märkes dess-

S i Skolh. Gk103NO, enl. uppt. B.G. 1946 SOA.
Hos FsMD 1: 4 s. 127 f skrives namnet, med viss anslutning till folkmålsformen, Wåns-.
3 G. Hallström i DHB 1931 s. 63.
4 Här finns en liten kulle med rösen.
5 Såsom i DNO 1: 1 s. 56 not 3 antytts, förekommer samma namn i tre
fall (i olika f. d. settungsområden) inom GMO, och för två av dessa (Fä So)
finnas likaledes belägg från Jb 1539 if. Läget talar i samtliga fall för att det
varit fråga om en helig lund, offerlund.
Jfr dock s. 151 not 2, art. ».. Vinäs».
1 C:a 400 m. väster om
2
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nu övervuxna stenhällar med förr synliga
utom Fröhällarna
markerade gropar', förmodligen en f. d. offerplats — vare sig
förleden återgår på fdal. *Froy- (: gudn. Frö el. Fröja)2 eller
utgöres av ordet nsv. frö di. fre.
Det är ur lägessynpunkt ingenting som hindrar ett antagande, att även i byn. Yängsgiirde gömmer sig ett kultplatsnamn.3 Och jag tror, att skriftformerna Odens- från 1539 62
Jb och 1546 Db jämte Ons- (00- Onns-) 1539-75 Jb och 1634
KyMo icke innebära en oriktig etymologisering utan att i bynamnet verkligen ingår genitivform av gudanamnet Oden fsv.
Opin fvn. Ööinn. Ett *0.6insgcer6e, med förleden tidigt sammandragen till *0(6)ns- och uddljudsvokalen halvt eller helt förkortad, kan mycket väl och bör ha fått denna diftongerad
— jfr t. ex. ors. ond (ifall motsvarande fsv. önder), Qorm, ost
för rsv. ond, orm, ost.4 Att appellativet onsdag icke visar samma
utveckling i dialekten (ors. 6s- mor. Ons)- torde bero på gamla
inflytelser från riksspråk samt från näststående andra veckodagsnamn : tisdag och torsdag. Vad beträffar skrivningarn a Ödens1546 resp. Öns- 1549 Db och 1580 86 Jb, skulle de möjligen
som sådana kunna antagas bero på anslutning till mansnamnet
fsv. Ödhin— Odhin (vanligast med ö-vokal)3, som även ingår i
svenska ortnamn och kan ligga till grund för gårdsnamnet
1 Uppt. B.G. 1946 SOA, med uttr. up o frUltama. Jfr s. 3 not 4.
2 Man hade i så fall väntat sig uttal med öppet it'-ljud (x el. a), men slutning (genom assimilation) till a och (genom association med fre 'frö') till e
kan i sen tid ha inträffat.
3 Lokalerna för Odensdyrkan ligga i (östra) Sverige som bekant vanligen
mindre centralt. Och i viss mån likartat är förhållandet även i (sydöstra)
Norge -- jfr härom Olsen HedBultm s. 234.
tog 0, motsv.
4 Detta slags diftongering (med grov beteckning wii
8 ^ •••s Vå Mo:Bon ii(e ice Ä) drabbar både lång och kort vokal: fdal. ii
och it. Jfr BoöOM § 81-82, LvDG 1 s. 153 fe 157 if. Om här föreslagna tolkning av byn. Vängsgärde är riktig, få namnets skriftformer anses vara av
särskilt intresse för spörsmålet om ifrågav. diftongerings ålder. Processen
synes i orsamål vara påbörjad redan omkr. 1550 (?Vongers 1550 62, Wons1552) och helt genomförd vid 1600-talets början (märk Yons- 1604 och sedan
nästan undantagslöst former med W-!).
5 Lg-Br-Li s. 184 316.
8-496185
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tOns i Leksand'; men detta är icke behövligt, enär ö här lika
väl kan förstås som tecken på en börjande diftongering av o
med ö-haltigt efterslag (a62 e. d.).2 Att för byn. Vångsgärde ansätta det ifrågavarande fsv. mansnamnet Ödhin Odhin, dvs.
ett ä. fdal. < *Quöin-, förbjudes f.ö. av det faktum att orsamålet
har ö-ljud (8) för forndalskt pu.3
Anmärkningar rörande övriga skriftformer. I onse- 1676
är -e- utan tvivel ett rent schablonmässigt inskott enligt en
på 1600-talet vanlig skrivarpraxis.4 Formerna Orins- Orms1588-90 och Oringz- 1595 torde bero på missuppfattningar och
ursprunglig felläsning för Onns- (så 1566) efter en otydlig förlaga. Tänkbart är knappast, att den förstnämnda formen
kunde grunda sig på ett från annan bygd — CVMo? — härrörande uttal *Qen3.6 De båda senare skulle i så fall vara
förvanskningar av den första.
Något dalskt ortnamn innehållande guden Odens namn är
icke förut påvisat.6 Detta hindrar dock ej, att tolkningen av
Vångsgärde såsom 'Odens gärde' kan vara riktig. På så nära
håll som i Leksand ha vi ett exempel på dyrkan av guden
Ull (Ul/vi by), vilket är Sveriges nordligaste — frånsett ett
par jämtländska ortnamn.7 Omöjligt är f.ö. inte, att ett eller
annat av de nyssnämnda marknamnen Onsbacken och Onslindan
i samma socken ändå äro gamla kultnamn; gårdsnamnet t Ons
kan ju nämligen tänkas vara sekundärt uppkommet på ellip1 Gårdsnamnet innehålles i ortn. Onsbacken 6tps- ö»is-, åkerområde i
Leksboda
Onsbackåkern c:a 1830 SSkb), och Onslindan (så skrivet SSkb),
till Sätra by hörande åker- o. slogmarksområde vid vägen Sätra—Plintsberg Le.
Vid Onslindan har varit en gammal gård med namn på Ons- (enligt en sagesman född 1864) — brev A.W. 21/0 1946 och A.N. 25/io 5. å.
2 Jfr dift. tie i nutida Våmhus- och Bonäsmål.
3 BoöOM § 115, LvDG 1 s. 205. — Märk även i uddljud, ex. vnm. åra
Öran »Oreälven».
4 Jfr nedan s. 153.
5 Betr. nutida användning av Q för ö se LvDG 2 s. 6 och 270f.
6 Jfr WesAn Minnen av forntida gudsdyrkan i Mellan-Sveriges ortnamn,
SNF 14 s. 1 if, med karta
7 Jfr Wessön i NoB 9 s. 124 och SNF 14 s. 7; C. Lindberg i Jämten 1933
s. 30; Elgqvist Ullvi etc. s. 29.
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tisk väg, för *Onsback- eller *0ns1ind-.1 Bergsbygderna söder
om Siljan (Åsbygge fjärding Le — Söderås fj. Rå) och öster
om Orsasjön ha av allt att döma båda utgjort hedniska kultcentra av större mått. Utom Ullvi (och det tvetydiga sockennamnet Leksand)2 märkas på det förra området ortnamnen:
Algutkällan, hälsokälla i Lerdal Rä — troligen av ett *alguö'äringsgud'3, och Offerbacken platsen för en offersten i Altsarbyn (nära Gärdebyn) Rä.4 Av leksandsnamnen på Ons- är
kanske blott det ena primärt, i så fall snarast Onsbacken;
men påsom plats för Odensdyrkan skulle fallet stämma gott
med regeln om mindre centralt läge (jfr Ullvi) — en regel
som sammanhänger med förhållandet att Odenskulten är relativt ung i Sverige. Möjligt är vidare, att i Lima sn finns ett
Oden(s)-namn. Bynamnet Ungärde begcike, (skr. önsgiäle 1633,
ömgiäle 1643, önegäle 1645 -giäle 1648 51 Kb; Ängzgierde
1674 La, Öngiäle 1675 Tl, Önegiärdhett 1685 Jb5; Unggiärdet
1733 Kb; Ungärde Rbg; Unggärdet G102, SOF) har av Nias
Ej. Matsson antagits sammansatt med prep. under di. övid
och betydande 'gärdet under (en viss hol)'.6 Förklaringen har
1 Liksom t. ex. Skiffs i förh. t. Skzffsforsen el. Skiffsön Jä (förf. i
GPS s. 503 f).
2 Onekligen finnas omständigheter som tala för att med Wesån (art. »Hästskede och Lekslätt» NoB 9 s. 123 f — här dock utan motivering) i namnet
se ett minne av forntida (med kult förknippad) folklek. En sådan omst. utgöra de hävdvunna festligheter med allmogedans — föregångare till vår tids
omfattande midsommarsammankomster — som veterligen in på 1800-talet
förekommit i Leksand dels i samband med häradstingets avslutning (se ArLe
s. 36 f) och dels vid marknaden på Petri och Pauli dag 29 juni (se Hälphers
DagbDal s. 104 f och Arosenius Leks. s. 37 f) men som år 1829 avskaffades
såsom »både överflödiga och menliga för sedligheten». Men man får å andra
sidan inte blunda för möjligheten, att Leksand urspr. kan ha åsyftat ett
område där skogsfågel brukat parningsleka och därvid ge gott jaktbyte.
3 Se förf. i DFIB 1937 s. 163, och jfr J. Sahlgren i NoB 6 s. 38 rör. bynamnet Alguvid i Kaga sn Ögl (skr. algudawi 1272, algudhui algothawi
1345).
4 Se Bernholm Rättviksciceronen s. 32; FsMD 1: 8 s. 130 f.
5 Enl. Veirulf Bygdestudier s. 64.
6 Uppt. 1936" SOA och brev 12/3 1946. Holen ifråga skulle vara nu s. k.
Skolholen, där de äldsta gårdarna som bildade byn menas ha legat.
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sin svårighetl; och med hänsyn till Ungärdes läge nära Lima
kyrka vore det ur realsynpunkt lika tilltalande att i namnet
se en ursprunglig sms *ööingwråe (> * ()ån- > *Onn- > nuv. utt.)
avseende plats för Odensdyrkan, vilket icke heller bör möta
något syntaktiskt hinder. Komposition med stamf orm av gudsnamnet är icke ovanlig beträffande Tor (sv. ortn. Torvallen fl. st.—
ett i Äppelbo Dal, m. m.)2; och i dalmålsområdet är liknande
konstruktion rikt företrädd i på personhamn bildade gårdsnamn: Jerk-, Jon-, Sven-, Fäder- osv?
Orsanamnet Vångsgärde 'Odens gärde' har endast skenbart
ett motstycke i Odens- el. Önsgärdet hnicdrce (ä.) — ån,svar,T,
gård i Vika sn.
• Detta namn (skrivet 0n13- 1539 m. fl., ÖnB1540 m. fl., Öndz- 1569, Öns- 1575 m. fl., Önse- 1617 39, ÖnBe1635 osv. Jb; Odensgärdet Kb 1908) utgår nämligen liksom
Önsgärdet by i Sundborn otvivelaktigt från *Onds-, gen. av
mansnamnet fsv. Onder.4
Om Odensdyrkan i Dalarna endast sparsamt låter sig påvisas i ortnamn, så äro benämningar som avse lokaler för
forntida Torskult desto talrikare. Sådana finnas i både övre
och nedre delar av landskapet. Till gruppen höra inom OvSi
flera Torsnäs (säkrast de vid Oresjön och sjön Van — båda
platser för järnåldersgravar)5, förmodligen också Torsmo f. fäb.
nu by vid sjön Skattungen 0 — bekant för ett par fornfynd
av hög ålder (FsMD 1:4 s. 15).5
1 Förhållandet att man från 1600-talet och senare känner en — naturligare — benämning Under holen från samma trakt (Underholen 1685 Jb)
synes mig snarare tala mot än för.
2 Jfr Olsen HedKultm's. 62f. Märk även dal. app. torbill,toråkbill'åskvigg'.
3 Jfr DNO 1: 1 s. 40 not 6. Här kan t. ex. anföras, att den gård i Östnor
Mo, som härstammar från kände riksdagsmannen Balter Sven Ersson (di.
Bälter-Smån — jfr Pers »Hull Mats» s. 85), kallas Stangard.
4 Lg-Br-Li s. 319: Ond. För dalska belägg se DD Reg. s. 46.
5 Jfr DNO 1: 1 s. 35. Samma namn, fno. körsnes, förekommer i flera fall
i Norge; se "Olsen HedKultm s. 312.
6 Bland de i fäbodförteckningen 1663 (Jb 1663-64) uppräknade brukarna av
Torsmo (Torsmoo) förekommer icke någon med gårdsnamnet Tors (Tords),
vilket annars av gammalt funnits inom Orsa sn.
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Ett dalskt Tors-namn av särskilt intresse är det till Bergslagsområdet hörande sockennamnet Torsång. Uttal: tirsag1.
Skrift: i Torsang 1268 avskr. (i avtryck 1743), parrochie thorsanger 1288, in thorsangh 1335, in parochia thorsang 1336 SD;
i Thorsunge 1357 avskr., i Thorsange Torsang 1368 avtr., j
thorsang sokn 1386, j thorsange sokn 1388 DD; i Thorsang
1399 Styffe BSFI; i Thorssanghor sokn 1405 SDns; j thorsangx
sokn, (ij aff) torsang fl. g. 1442 avskr., j torssangh sokn 1477,
i Torsongh sokn — i Torssongh — j Torssongher 1486 DD; Torsonger 1500-t.(?) sockensigill2; TorBång 1539, TorBångz 1540,
TorBang 1542-44, Torsangar 1545, TorBangh 1547 Jb; Torssånger — Torsonger 1547 avskr. DD; TorBångers 1549, Torsongh 1562, Torsongs 1572 75, Thörsång 1580, Torsångz 1585,
Tårsång 1590 95 1604 Jb; Torsånger 16004. sockensigill2;
TårBånger 1611 33 50 79, Tårsånger 1617 29 85, TårBångz
1685, TorBångs 1715, Tårsångs 1725, TorBongs 1794, Thorsångs
(socken) 1825 Jb; Torsång Rbg, Kb 1921, SOF.
Några äldre skriftbelägg för detta namn ha tidigare i tryck
meddelats av docent I. Modeer.3 Han andrager namnet som
ett av två enligt hans åsikt säkra exempel på svenska inlandsnamn på -angr 'vik'. En del av beläggformerna för namnet
(-anger 1288, -anghor 1405, -ongher 1486, -onger 15004., -angar
1545, -ånger 1547, -ångers 1549, -ånger 1611 17 29 33 50 79
85), varibland åtskilliga senare än de hos Modeer anförda,
synas på ett bestickande sätt tala för riktigheten av dennes
tolkning.4 En av de större vikar av sjön Hunn, kring vilka
bygden mestadels är samlad, näml. Runns utloppsvik, ser också
ut att någorlunda väl ha kunnat motsvara beteckning med
sagda ord — jfr G97. Den är dock inte särdeles lång eller
trång i jämförelse med t. ex. det parti av samma sjö, som
1 Uppt.

H.S. 1929 SOA.
2 Sveriges kyrkor: Dalarne, bd 1 (av G. Boäthius) s. 511.
3 FärdvSjöm s. 15.
4 Uppfattningen av Torsång som sammansatt med fnord. angr 'vik' är
f. ö. icke alldeles ny. Samma tillkännages av Hillphers DagbDa11757 s. 396 f,
där också äldre folkliga förklaringar återgivas.
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Fig. 15. Vången vid Torsång, landtunga (med väg) mellan Lillälven och
Prästtjärn. Avsnitt av A. Ebrnströrns »Charta öfver de Egor som tilhöra
KYRKOHERDENS och CÅPELL ANS BOSTELLEN uti Kopparbergs Län
och Torsångs Socken afmätte År 1807», Lk Torsång 26 orig.

givit Vika socken dess namn.' Och varför skulle just den
förra ha fått beteckningen -angr? 2 Det är för övrigt knappast
antagligt att sockennamnet Torsång verkligen avsett Runns
utloppsvik, då den gamla kyrk- och tingsplatsen inte ligger
vid densamma! Men även oavsett dessa omständigheter tror
jag, att härledning ur -an gr 'vik' är förhastad.
Modeer har förmodligen icke observerat ett annat egendomligt förhållande, som gäller samma bygd. Det enda belägg
på ordet vång m., som veterligen föreligger från Dalarna,
numera Vikasjön (G97).
Tronsjö (G97). Det må
emellertid upplysas, att detta namn icke ursprungligen är sammansatt med
sjö utan återgår på Trondzkyna (1486 DD or.), vars efterled måhända — i
likhet med det äldre Kyna by i samma socken — innehåller en artikulerad
form av ordet kya 'fäfålla'.
1 Den inre och större delen av detta parti kallas
2 Största byn vid Runns utloppsvik kallas nu
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härrör just från Torsång: Vången veinjcen." Enligt uppteckningen skulle detta namn gälla en 'väg genom en mycket låglänt
trakt'. Tyvärr upplyses icke, var den ifrågavarande vägen
finns eller vart den leder, och namnet tycks under den följande tiden ha hunnit komma ur bruk." Klarhet i frågan har
dock kunnat vinnas på annat sätt. På en i FLK befintlig
originalkarta av år 1807 över Torsångs prästlöne- och klockareboställen, varav ett utdrag här meddelas (fig. 15), står beteckningen Wången för området mellan Lillälven och Prästtjärn.2
Det angivna området utgöres i verkligheten liksom på åberopade
karta av ett långsträckt näs; det överlöpes av en väg, som
förbinder kyrkbyn med Sunnanö m. fl. byar på den stora halvön
i sjön Runn — jfr G97; marken ifråga är förhållandevis slät.
Vid södra ändan av näset ligger Torsångs kyrka, och denna
har funnits på samma plats åtminstone sedan förra hälften
av 1200-talet3 Näsområdet alltjämt ouppodlat — har veterligen även begagnats som tingsplats.4
Det är en känd sak, att i forntiden kult- och rättshandlågar ofta blevo förlagda till en och samma eller ett par i
varandras närhet befintliga platser. Vanligt är också, att kristen
kyrka uppbyggts i omedelbar närhet av en sådan plats. I
många fall har kult- och (eller) tingsställets namn med tiden
blivit sockennamn.5 Ett av de ord, som på nordisk botten
la

ib Har förgäves efterfrågats år 1945.
Uppt. R.K. 1919 ULMA.
En år 1903 utförd delkopia av ifrågav. karta, vilken också upptar samma
benämning, finns i Torsångs kyrkoarkiv — enligt benägen upplysning av
kyrkoherde E. Ljungquist.
3 Äldre forskare ha menat kyrkan härstamma från 1100-talet (Amark
DalKyrkkl s. 326). Man har också ansett den vara landskapets äldsta. Enligt
Gerda Boöthius (aa s. 478 if) äro dess åldrigaste minnesmärken från ungefär
samma tid som övriga kyrkors i Dalarnas centralare delar.
4 Torsångs socken har till år 1889 bildat eget tingslag (S. Engström i
MeddFrSRA 1928 s. 117 if). Den har i nyare tid (1746-1870) haft Aspeboda
med sig förenat som annex men synes under medeltiden ha omfattat även
delar av St. Kopparberg, Tuna, Vika, Svärdsjö och Sundborn (GND 1 s. 47 if,
G. Boöthius aa s. 479).
5 För hithörande frågor se t. ex. och senast G. Ekström i VästmFornm
Årsskr 1948 s. 5 if, G. Hafström i HistStudTillägnAhnlund 1949 s. 51 if,
där också (särsk. hos Ekström) anvisningar på övrig vidkommande litt. hittas.
2
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kommit till användning som lokalbetecknande element i dylika
namn, är vång 'grässlätt'. I NG Indl. s. 84 säger 0. Rygh om
fno. vangr krffisgroet slette, gronning', att det i äldre tid ofta
brukades »om grsesvolden omkring en kirkegaard, hvor menigheden samledes; derved er det blevet navn paa adskillige
kirkesteder og som folge deraf sogn.enavn». Ytterligare om
ordets norska användning som kultplatsbeteckning se M. Olsen
Hedenske Kultminder s. 130 if. För Sveriges vidkommande kan
anföras, att gårdnamnet Vång i Fågelviks sn Vrm av E. Noreen
har uppfattats som ursprungligen avseende en helgad vall' och
att Norrbo härad i Västmanland haft en tingsplats med namnet Vång (a Wangx thinge 1399, av Wånngs tingslag 1609),
varom se närmare Ekström aa s. 30 f. Det torde således få
anses rimligt antaga, att det markområde vid Torsångs kyrka
som lokalt benämnts Vången, primärt också varit bärare av
det i vidare kretsar begagnade, med sin bestämning Tors- särskiljande namnet Torsång.2 Detta bör i ä. fdal. ha lytt tkörs
van ger eller *pörsvanger.3 Återstår att förklara formutvecklingen.
Regeln att den mellersta av tre i kompositionsfog sammanträffande konsonanter skall falla, är icke undantagslös. 8 fogar
sig som sonor kons. ogärna i regeln4, isynnerhet om det såsom
i fallet Torsång (rs > j) föregås av en som lätt assimileras
därmed. Å andra sidan har v (w), i likhet med g (g), som
uddljud i efterled hos gamla sammansättningar i stor utsträckning fallit på nordiskt område, oberoende av om det föregåtts
av en eller två konsonanter.5 Ett av sådan utveckling drabbat
1 NoB 8 s. 29; jfr SOV 13 s. 16.
2 Det är givet, att vång i forntiden nyttjats som beteckning även för andra
gräsmarker i Dalarna än den här ifrågavarande. Att Vången vid Torsång
omkr. 1919 kunnat uppfattas som namn på en vä g, är icke underligt med
hänsyn till näsets användning som vägled (se fig. 15 och G97); beteckningen
för landtungan hade naturligen använts i tal om färd däröver, och vägen
hade med tiden kommit att framstå som betydelsefullare än gräsmarken.
3 Den härledning, som av K. Trotzig i STR Dal 1908 fE gjorts gällande
(»Tors angr
Tors äng»), måste av språkliga skäl förkastas.
4 Framhålles äv. hos Hesselman Huvudlinjer s. 32.
5 Jfr betr. w NrAIG § 235: if, NrASG § 253: 2 d.
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appellativ är kanske fvn. kaupangr 'köping' — om till vangrl;
ett annat är sv. tinning fsv. thynning motsv. fvn. punnvangi-vengi no. tunnvange — till fvn. vangi 'kind'.2 Talrika äro fallen
bland personnamn: ex. på -ald- < -wald-, -ar- < -wari-, -in- —
-un- < -win-, osv.3 Bland ortnamnen finnas både unga och
gamla fall. Som yngre exempel kunna från DMO anföras:
variantuttalet brunnas- för Brunnvassel-systemet Mo (till vnm.
Brunnvasseln) — se 2: 2O; Forsekvik Ve (med nydefiniering)
för ursprungligt *Forsvik, vik av sjön Örklingen (Vanån) strax
invid Örklingsforsen — se 2: 2A.5 Bland gammalnordiska exempel kunna här lämpligen framhållas fallen no. gårdn. Leikang —
Lekang (jämte Leikvam, Lekvam m.
fvn. Leikvangr.° — I
kultplatsnamnet, sedermera sockennamnet fsv. *Thorsvanger,
som hade en flitig användning, drabbades efterleden redan
förlitterärt av v-bortfall.
Min tolkning av namnet Torsång fordrar slutligen en förklaring rörande skriftformerna -anger -ånger o. d. med -er även
i lokativ användning efter prepositionen i (se ovan). Dessa
former äro ingenting annat än stelnade, generaliserade nominativer.7 En tävlan om herraväldet mellan formerna -anger
nom., -ange dat. och -ang ack. hade redan före 1288 resulterat
däri att ibland nominativ och ibland ackusativform kom till
användning också för kasus dativ. Vacklan mellan dessa båda
kan spåras ända framemot 1600-talets slut. Formen på -er
1 Med A. Falkman, Fr. Tamin och (av dem oberoende?) Brendum-Nielsen
GDG 3 s. 21. Annorlunda K. G. Ljunggren i NoB 25 s. 100 if.
2 Jfr t. ex. Olson App. s. 259.
3 Se t. ex. NK 7 s. 113 f 259.
4 om vassel se komm. art. »Vassel, en vattendragsbeteckning .» samt 2: 1.
5 Formen Forsek- är troligen först uppkommen i smsn Forsvikmyren
fåsek-, odlad myr vid viken.
6 M. Olsen aa s. 141 if, Rygh NG Indl. s. 84.
7 Växlingen -anger -angar angor, om nu läsningarna äro pålitliga, får
väl förstås så att svarabhaktivokalen varit svårbestämbar (delvis kanske på
grund av r-ljudets kvalitet) samt mottaglig för vokalharmoniska inflytelser
och därigenom kommit att skifta. Jfr NrASG § 159-162, spec. 160: 2 b.
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försvann väl delvis i samband med att denna maskulina kasusändelse mera allmänt slopades i svenskt språkbruk' men delvis
tidigare genom utkonkurrering från namnets egen ackusativ,
som också hade stöd i gen. -angs -ångs. Endast något enstaka
fall av genitiv med stamfäst r (-ångers) är noterat! Det förtjänar också framhållas, att någon dativform på -angre -ångre
icke blivit uppvisad, ehuru väl på -ange (- -unge). Med bruk
av nominativ eller ackusativform för dativ måste även Modeer
ha räknat beträffande det andra förmenta svenska inlandsnamnet på -angr: Trång tron by i Alsens sn Jämtl. (skr. i
Trangh 1402, j Trongher Troongher 1424, i troang 1447),
för vilket likaledes saknas dativ på -angre -ångre.2 Att nominativform av ortnamn ibland gör sig gällande och temporärt eller permanent uppträder för snarare väntad dativforms,
kan vara svårt att förklara. En bidragande orsak till förallmänligande av nominativ hos bebyggelsenamn kan tänkas ha
legat i namnens skriftliga bruk som fristående ortbeteckningar
(på sigill, vid datering av brev, som samlingsrubrik i längder
osv.).4 En annan orsak kan ha bestått i det folkliga medvetandet om ett namns normalform (subjektsform), och denna torde
ifråga om ett sockennamn vara den viktigaste.
Från norskt område finnas exempel på att ordet fvn. van gr.
som ortnamnselement behållit nominativens r också i andra
böjningsformer, varvid det som senare led kunnat bli förväxlat med angr 'fjord, vik'.5 Det är alldeles samma sak som
på svenskt område har hänt i fallet Torsång (äldre - -ånger).
1 Jfr Hellquist »1600-t.» s. 126 och Wess6n SvSpråkh 1 § 136.
2 Namnet kan tänkas från början ha varit en (feminin) förkortning för
*Trångvik(< *pranga vik) nuv. Trångsviken av Storsjön, som sedan i
ö ve rf ör d användning om en närliggande by sekundärt fått maskulin böjning; jfr om dylika fall förf. Dalarnas ortnamn. — Utan närmare motivering och utan att föreslå någon annan tolkning tillkännager även F. Hedblom, ortn. på säter s. 83, uppfattning av bebyggelsenamnen Torsång och
Trång som osäkra ur synpunkten av ånger-namn (med r-bortfall).
3 Ett par andra exempel från DB-området (tLerghe och tRörghe) ha anförts s. 86.
4 För Torsång märk sigillbeläggen Torsonger -ånger från 15- och 16004.!
5 NG Indl. s. 42 84; jfr NG 1 s. 336 (i Yangre).
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Betr. förra leden i namnet är endast att anmärka, att
av skrivn:a thors- 1335 och ilörs- 1580 att döma övergången
> > 81 är mycket gammal i dalabergslagsmål. Ortnamnsforskaren har f. ö. ej sällan tillfälle konstatera, att dialektala
egenheter ha äldre anor än man på grund av nutida omständigheter kan våga förmoda. Jfr ovan s. 113 ang. diftongeringen
av (ö>) 'ö i OvSi-mål.
1 Jfr Envall DBM s. 212f.

Vittnesbörd i ortnamn om »barna ittbur8r».
De folkliga föreställningarna om 'gengångare efter lönnlagt
eller mördat barn', vilka i olika dalska. dialekter samt bergslagsmål företrädas av orden mörding, utbörding, utkasting och
yppingl, synas endast sparsamt ha avsatt spår i Övre Dalarnas
ortna,mn.2 Från de socknar, vilkas namnförråd jag själv mer
eller mindre grundligt inventerat (se del 1: 1 s. tji), känner jag
icke ett enda säkert fall.3 Huruvida, detta förhållande kan
bero på att föreställningar och sägner om »utkastingen» inom
ÖvD i mindre mån varit knutna till bestämda lokaliteter,
vågar jag icke avgöra.4 Enligt muntlig upplysning av doc.
Åke Campbell hänföra sig i södra Dalarna uppgifterna ifråga
ofta till vattendrag (särsk. bäckar); men ULMA:s sedessamling rörande »myling» till Atlas för svensk folkkultur, folkloristiska delen, tycks icke heller från detta område upptaga
några naturnamn med syftning på folkföreställningar av
ifrågavarande slag. Om »barna fitburbr»- som realitet (folklivsföreteelse) bära däremot inom ÖvD ett par olika namnelement
uppenbart vittne. Och fallen ifråga äro icke utan språkligt
intresse eller etnografiska poänger.
1. Barn—s— (Ban— Bar— Bann— Bans— Banns—).
Några enstaka övredalska ortnamn på Barn- innebära minnet av ett barns födelse ute i naturen — man kunde säga
1 Å.

Campbell Folkminnesatlasen, Saga och Sed 1942 s. 93.
I Gagnef märkes Utbölingslokan (FsMD 1: 11, s. 184). Jfr äv. uppgiften
nedan rör. Barntjärnen Gagn.
3 Möjligen hör hit: Ramdal råm- ravin vid Hemlån VSV Morkarlby
Mo, där man hört »utkastingar» skrika. I namnet kunde ingå ett verbalsubst.
*ram 'skrik -ande' smh. m. di. rämja fsv. reemia no. remja osv. 'skrika, särsk.
om barn' germ. *ramjan — jfr rotbesl. råma 'skrika, böla' (TpEO s. 526
520). Snarare föreligger här väl dock en form av fsv. ram,n (rafn) 'korp'
liksom i Ramnäs vid Sästj. Mo och Ram- el. Ravön i Siljan So m. m.
4 Jfr dock t. ex. Levander Våmhusfj. s. 256 f.
5 Ett exempel från ÖvD : Mora finner man hos Pers »Rull Mats» s. 10.
2
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fitibur5r barns. Så synes vara fallet med *Barnloke, ett
f. d. vattennamn som uppgått i smsn Barnlok(s)svad 'betnloks-,
bäckdrag med loke 'vattensamling' nära boförsvägen från Morabygden väster om Brunnvasselbodarna fäb. Mo.' Enligt lokal
sägen, upptecknad i Noret, skall ett barn ha fötts i närheten
av Barnlokssvadl; och denna sägentradition bygger utan tvivel på en sann händelse. Det förhöll sig ju nämligen så, att
man förr var bunden av bestämda tider för flyttning till och
från fäbodarna 2, och det kunde då hända att ett barn kom
till världen under böförsfärd, innan man ännu hunnit fram
till bestämmelseorten.3 Till samma motivgrupp torde höra:
Barnhed -en bh- hed NV Vasselbodarna Ä (= Banheden G102
GkNO) och Barnsten stor sten vid fäbodvägen på högsta höjden av samma hed — »där skall en kvinna ha fött ett barn,
vid Bansten» 4 ; Barnskär s. u., stenskär på fäbodvägen V Väsåkstugan Ä.3
Anledningarna till ortnamn på Barn-s- kunna givetvis vara
olika. För Barnhällen (Barnhälla FsMD), stenblock i Näsberget
V Skålbyn Jä med två urholkningar på motsatta sidor, uppges
att två kvinnor med sina barn — den ena hade 5, den andra
3 -- sökt skydd där för ett oväder en hel natt utan att veta
om varandra förrän "på morgonen.6 Ett annat Barnhällen hån-,
berghäll N Anderstj. SO Lerdalshöjden Rä, förklaras orsakat
av att »några barn skulle ha fallit ned och slagit ihjäl sig»
där.7 Till ett tredje homonymt fall, tBarnhäll (Banel 1846
RbSe) el. Barnhällssten becnc'els-, nu bortsprängd större sten vid
Barnhällskätte (Banelkitt 1846 RbSe) NO Läde fäb. Mo, är
knuten sägnen att en kvinna där en gång skall ha bränt ett
'Uppt. B.L. 1933-39 SOA.
2 Jämför härom GPS s. 137 ff (art. »Fäbodlag» av J. Granlund) samt ÖDB
1 s. 144 — uppgifter särskilt gällande Sollerön, f. d. del av Mora socken.
3 Några händelser av liknande slag från en Morabygd anföras hos Levander
Våmhusfj. s. 31.
4 Uppt. L.L. 1917 ULMA 301: 4 och H.L. 1934 SOA.
'5 Uppt. H.L. 1934 SOA. Liksom föreg. med uppslagsformen Ban-.
6 FsMD 2: 6 s. 66 f.
7 Uppt. L.G. 1941 SOA.
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barn.la I Barnkällan bårn-, k. vid Garsås by Mo, säges ha
hittats en hand av ett barn)-' För Barntjärnen bår-, vsm vid
Tjärna by Gag, uppges att man hört barngråt därifrån och att
någon »utböling» — lönnfött och ombragt barn — skall finnas där.2
Notiser och vittnesmål rörande lönnläggning eller mord på
barn möta rätt talrikt i våra äldre dom shandlingar.3 Och man
kan förstå, att sådana händelser förr utspelats mycket oftare
än nu. Man torde inte missta sig med ett antagande, att i
de flesta ortnamn på Barn-s- determinativet åsyftat i tburbr
barns — dvs, förhållandet att något barn veterligen blivit
lönnlagt, avdagataget (dränkt, bränt, nedstörtat?), eller annars
påträffats livlöst på platsen.4 Till betydelsegruppen böra givetvis i första hand föras sådana fall, för vilka någon sägen om
barnförgörelse eller något memorat rörande barnfynd finns
upptecknat; i andra hand fakultativt sådana för vilka händelsetradition f. n. saknas. Men även för ett eller annat fall,
där nu annan förklaring anföres — ex. Barnhällen Jä och
Rä — kan aburbrmotiv tänkas vara det ursprungliga och
verkliga.
Till min kännedom komna övredalska namn på Barn-s- sammanställas härnedan med uppordning efter de ord som (hos
primärnamn) utgöra definitiva element.
Namn på -berg, Barnberg -et:5 1. bitn- höjd N Fornby Si =
Barnb. G96 Barnberget GkNO. 2. bitm- (med övg. n> m framför b) höjd i Slättberg Le = Banbgt G96 GkNO. 3. ben- höjd
N Rucko fäb. Le. 4. bån- tväratupande höjdparti SSO Ambesmyrbgt A (G103) Rä. 5. bön- höjd på Västerdalälvena sydsida
mittför Lissön Nås. ?6. bån- höjd i S. Nordanåker Ma.
la, b Uppt B.L. 1933 resp. 1939 SOA.

Uppt. H.S. 1931 SOA.
Dalarna jfr Lindén Domböcker s. 38.
4 Omöjligt är inte, att bakom ett eller annat Barn-s- namn gömmer sig en
tilldragelse som varit föremål för rannsakning och därigenom blivit mera känd.
5 Uppt. 1931-36 SOA av B.L. (Le Nås Rä Si) och E.M.C. (Le) resp. 1915
ULMA av O.B. (Ma).
2
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Namn på -bäck: ?Barnbäcken bbr- (med n-bortfall enl. LvDG
2 s. 791) vdr i Yttermo—Reden Le.2
Namn på -gärde: 9Barnsgärde (Barns- — Bansgärd 1840 RbBeljt) So.
Namn på -häll: Barnhäll -en 1-3, se ovan.
Namn på -källa: Barnkällan Mo, se ovan.
Namn på -loke: *Barnloke Mo, se ovan.
Namn på -myr: Barnmyrarna bin- myrar i östra Li.3
Namn på -näs: ?Bar(n)näset b4- bincess näs' i Siljan vid Laknäs by Le.4
Namn på -skär: Barnskär Ä, se ovan.
Namn på -sten: Barnsten (vartill sekundärn. Barnhed -en) Ä,
se ovan.
Namn på -tjärne, Barntjärne -n:5 1. kol- vsm V Bonäs by
Mo. 2. bin-, Stor- (St. Bantj. G96) o.
tj:nar vid Nordanåker Jä. 3. bin- vsm Ö Vinbergs fäb. Nås. ?4. bår- bår- tj.
vid Åkerö Le = Bandtj. G96 GkNO. 5. bir- vsm i Gag, se ovan.
Namn på ö, Barnö -n: 1. beer4 -4na holme i Orsasjön NV
Näset 0 = Bondön G103 GkNV.6 2. bin(ina h. i Bysjön (del
av Öjesjön) Ma.7
Om Barnsarshål -= Låmårberg Mo se nedan.
Rörande de dialektformer av ordet barn, som komma till
synes i här återgivna naturnamn, må anmärkas följande. Liksom det fonetiskt närstående garn har ordet barn i berörda.
bygdemål utvecklats mycket olika, i det att ljudförbindelsen
amn där uppvisar växlingarna ann — an — amn — ar:8 Olika utJfr (ang. Björbo, äldre Biörneboda Flo) förf. Domböcker s. 38 med not.
E.M.C. 1936 SOA.
3 Uppt. N. Hj. 1931 SOA.
4 I uppteckningarna (B.L. 1934 och E.M.C. 1935 SOA) skrives Barnäset
och uppges att man brukat bada i s. k. Barnäsviken S Barnäsudden. Att
märka är dock, att det genuina ordet för 'bada' i ÖvDal är löga.
5 Uppt. B.L. 1931-39 för fallen 1-4.
6 Uppt. B.L. 1932 och B.G. 1946 SOA. Den senare upplyser, att ön »ej är
odlad» och att bonde uttalas bonda!
7 Uppt. N. Hj. 1931 SOA.
8 LvDG passim (reg.), särsk. 2 s. 78 fe; BoöOM § 182.
2 Uppt.
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vecklingar av namnelementet Barn- synas i vissa fall ha föranlett anslutning till andra ord, såsom bada (Barnäset ÖLe)
och band (?Banntjärnen VLe).
2. Lönnmord— (Lomår— Låmår— Låmål— —måld—).
För ett och samma höjdparti, en mjälås med ravin vid
Selja by Mo, gälla två olika benämningar.' En genomskinlig:
Barnsarshål bins- bänskolr. Och en fördunklad: Låmår- el.
Låmål(d)berg Urnor- kbmo- *låmåld- (skr. Låmåldbjär 1893
Öhn, med anslutning till ord på -ald).2
Efterleden i den förra bngn är uppenbarligen en förklenande
(affektbetonad) beteckning för ravinen ur avigsidesynpunkt.3
Förleden Barns-, dvs. gen. sg. av ordet barn, har här otvivelaktigt kollektiv innebörd liksom ej sällan ortnamnsdeterminativ
på -.9.4 Hela namnet sättes av ortsbefolkningen i samband med
det förhållandet att bygdens barn vintertid brukat åka skinnkälke i sluttningen.3 Att märka är emellertid, att förhållandet
ifråga icke gäller enbart Låmårberg utan även andra delar av
åssträckningen förbi Selja-Långlet, den som helhet s. k. Nabban,
samt att barnen förr lika ofta eller oftare begagnade sig av
klavskidor (»kässjor») vid åkningen — jfr FsMD 1: 5 s. 26.6
Den andra benämningen för sandåsen vid Selja, Låmår- —
Låmål(d)berg, skulle man väl endast gissningsvis ha kunnat
i Uppt. B.L. 1933-46 (SOM.
2 I den numera torrlagda och odlade myren nedom berget har funnits en
tjärn med samma namn: Låmåltjärne kbmo-. Uppt. B.L. 1946 (SOM.
3 Om förklenande appellativa element i ortnamn inom samma område se
2: 2 B Björnån (Björnröven).
4 Om dylikt förhållande i ord och ortnamn se särsk. A. JanAn i NoB ao
s. 72 (m. cit. litt.) och betr. övredalska ortnamn DNO 2: 2 A Igelsvik samt 3: 2.
5 Barnen satte sig därvid på baken med skimpan 'skinnförklädet' uppdragen mellan benen.
6 Ur jämförelsesynpunkt intressant är att vid Anderstjärn i Rättvik finna
namnet Åkhällen för en berghäll i närheten av den ovan omtalade Barnhällen, enl. uppg. orsakat av att barnen brukat rutscha därutför (L.G.
1941 SOA). I dessa benämningar föreligga synbarligen två skilda etnologiska
motiv.
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antaga innehålla ett ord fdal. *lgunmorå motsvande nsv. lönnmord n., om namnet stått alldeles ensamt i sitt slag. Det
åberopade ordet är nämligen utgånget och okänt i dalmål i
sin gamla genuina form; och andra betygade sammansättningar
på detta lönn- visa genomgående riksspråklig vokalism (ö-ljud),
se DO. Nu finns emellertid från Siljanstrakten upptecknat ett
annat naturnamn, som till förledsformen ganska mycket liknar
Låmårberg, näml. Lomårkällan Unnar- k. vid vägen till Ickån
från Västbjörka Rä.1 Detta namn vågar man nog skriva
Lön(n)mord-, alldenstund uttalsformen är ungefär den för ordet
väntade (i sådan ställning)2 och tolkningen ju låter sig väl
tillämpas just på en källa; jfr ovan anf. Barnkällan vid Garsås
Mo. Därmed har man också för namnet Leanårberg Mo språkligt berättigande att ansätta ordet lön(n)mord som förled.3
Variantformerna Låmål- -måld- i moranamnet ha sin enkla
förklaring däri, att r-ljudet utbytts mot / genom assimilatorisk
process och att stavelsernas vokalismer likaledes helt assimilerats. Jämför betr. ljudutvecklingen namnparet Råmålsberg
Råmålsbäck rbmoks- rhaudils- (o. d.), höjd och vattendrag vid
Älvdals rå mot Våmhus, vars förled är en sammansättning antingen Råmor (till di. mor f. 'tätare skog') eller också *Råmord
(till fsv. morker marker 'skog' som innehålles i sv. naturn.
Ödmården och Kolmården) med bet. 'griinsskogen'.4
De ovan tolkade övdal. ortnamnen på LOMår- Låthål"Låmål(d)-, Lönnmordberg och Lönnmordkällan, ge vid handen att
förleden i nsv.• lönnmord utgår från fnord. *kun-, m. a. o. utgöres av ordet fsv. lön fvn. kun f. 'döljande, förnekande' och
icke det synonyma fsv. lönd fvn. leynd; jfr lIqE0 lönn 2,
SAOB lönn sbst. 2-3. Om utvecklingen i dalmål av fdal.
till o- och å-ljud (det senare i närheten av nasal konsonant) se
LvDG 1 s. 204 f.
1 Uppt. B.L. 1939 SOA.
2 Märk betr. o, att Rättvik har t. ex. grön för di. grön 'ljung'.
3 Måhända har det f. ö. en namne i Låntoberget (G104, Lomo- GkNV)
höjd VSV Nysälen fäb., ej långt från Böle, Or med på ena sidan (mot Ruttenmyren) rätt brant stup? Här har i så fall även r förstummats — dissimilatorice
(märk r i -bicbrce) — sedan ö enligt trekonsonantregeln fallit mellan r och b.
4 Se närmare komm. art. »Namnbildning på rå 'limes' .».
9-496185
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Slutligen några anmärkningar i sak rörande ett par av de
i denna artikel framhållna namngrupperna.
Förekomsten i flera fall nära bygd av höjdnamn med determinativ, som snarast åsyftar ombringning av barn (Barnberg -et
Le Rä Si Ma N åsi, Barnhällen Jä Rä, Barnsarshed Leundrberg Mo),
motiverar ifrågasättande om det i äldre tider hänt att ovälkomna eller sjukliga barn blivit dödade genom att kastas eller
störtas utför bergbranter? Förhållandet vore i så fall jämförligt med det särskilt från Götaland betygade forntida nyttjandet av ättestupor.2
Beträffande sammansättningen Barnö -n Ma 0 får anmärkas,
att förklaring med annat än lit b u r br-motiv ej är uteslutet.3
Till stöd för här framställda förslag kan emellertid erinras
om att innebörden hos ö- och holmnamn ej sällan är av den
makabra arten; jfr t. ex. Hundön (nära Barnön) i Orsasjön,
Käringön i Orsasjön och Siljan 5, Tjuvholmen 2 st. i Siljan och
flerstädes", Tattarön landparti vid Ämåsjön i Orsa.
1 Samma namn förekommer också inom DB, ex. Bar(n)berget brant höjd
i Amsberg Tu — Barberget GND 1 s. 14.
2 Se J. Götlinds uppsats »Valhall och ättestupa i västgötsk tradition» i
Fskr Celander 1926, och jfr G. Drougge i OGB 18 s. 217 rör. ortn. Manberget i Mo-Svartebergs sn, Käringkastet i Klövedals sn, m. m.; vidare
E. Arbman i Fskr Wikström 1947 s. 11 if, där motsv. norrländska folktraditioner belysas. Huruvida något realmotiv ligger bakom uttrycket »ättestupan
Väsaberget» (i Älvdalens sn Dal), GND 2 s. 24, är mig okänt.
3 Man kan visserligen ej gärna ha lämnat barn ensamma på öar för att leka,
plocka bär e. d. — jfr Killingön i Orsasjön (Tiellingeholmen 1696 : 1719 Ls),
i Siljan och flerstädes med samma motiv som berörts av I. ModUr SmålSkärgårdsn s. 146. Men tillfälligt kunna ju barn ha fått följa med, ev. själva ro
ut till en holme där de tyckt om att vara — en >Barnens ö».
4 Namnet (= hundholmen 1696 : 1719 Ls) kan ha något att göra med äldre
tiders sätt att avliva hundar; jfr förf. i Orsa socken 1 s. 564. Om andra motiv
för holmnanan på Hund- se Mod6er aa s. 143 f.
5 Kan tänkas föranlett av att någon »trollpacka» bränts eller på annat
sätt avlivats där. Jfr närmast Käringberget i Leksand (ArLe s. 15).
Såsom G. Indreba visat i Fskr Qvigstad 1928 s. 68 if, ha de norska motsvarigheterna (talrika särskilt längs havskusten) betecknat avrättnings- eller
begravningsställen för tjuvar. Också för Siljansfallen peka sägner och fornfynd på liknande motiv; jfr G. Hallström i DHB 1931 s. 62.

Bynamnet Östnor i Mora och folklig väderstrecksorientation.
En av de mera kända byarna i Mora sn är Östnor, belägen
på nordsidan om Österdalälven och nordväst om Öna by.
Dess namn uttalas': östnår -når CMo2 åstnk Bon östnår VMo
ÖMo (ä.) Utncir ÖMo (y.) So, osv. Skrift: ö-stennor östenå
östennå 1539, Östhenor 1546, Östernor 1550, Östermor 1551
Jb; Östranoor 1551, Östhnå Osthennor 1553, östnoret 1557?,
östanåås öståus östnor östenal 1558 Db; Östhannor 1562,
Östernorett 1566, Östernoor 1571, Östernoret 1569 88 95 1636
Jb; i östan noret 1593, östernorett 1608 Db; ysternorett 1634
KyMo; Östnoret 1637 Db; Östnooret 1639, Östtnooredt 1663
Jb; Östemore 1676 Ls (Lk), äl3nor 1691, Öst Nor 1693 Lk;
Östnohret 1713, Östanohret 1749 Jb; Östnor 1757 Hiil, 1789
1825 Jb; Östnor ArMo, G103, KyMo 1931, SOF. Ht: forna
settungsnamnet » Östnor settung», skr. Ostanar sexting 1435 SMR,
ostinar sextung 1457 Ra (DNO 1: 1 s. 158), osten aa sextung
1484 DD 3 ; vnm. Östnorsnoret, förbi Östnor och ungefär till knäet
vid Kråkberg gående del av den gamla älvgren som längre ned
benämnes Kråkbergsnoret och Ökar1noret4; inbyggarn: östnors(e)
-ar öst926 -cer el. norsar ner pl. t. 'invånare i Östnors by'.5
Vid en jämförelse mellan de äldre uttals- och skriftformerna framstår som klart, att bynamnets determinativ måste
1 Uppt. B.L. 1932-45 (S0A).
2 Jfr dial. skrivn. Åstnår 1893 Öhn.
3 Om settungsnamnets syftning se DNO 1: 1 s. 51 not 1 och s. 54.
4 Såsom förled i namn på marker, som hävdats av östnorsfolk påträffas byz.
namnet. på större avstånd från byn flerstädes inom GMO. Ex.: Ostnorsänget
(med Östnorsbäcken till Våmån) slogm. NV Höjen Vå, Östnorsudden (vid
Östnorsviken) i Lädesjön Mo. Beträffande skrivn. »Östnor» (»en oländig stenbacke Östnor kallad» Hills. 148) el. »Östnorsbacken» »Östnorsberget» (Bremer
ArMo) för Äsenhol el. -holsbacken nuy, Kristineberg jfr DNO 1: 1 s. 40.
5 Uppt. B.L. 1945 (SOA).

132 '

B. LINDEN, DALSKA NAMN- OCH ~STUDIER 1: 2

utgöras av prep.-adv. fsv. nsv. östan Hal. * gustan 'öster om.
Vi ha med andra ord att göra med ett gammalt prepositionsnamn av en icke ovanlig typ — jfr inom ÖD t. ex. bynamnen Västannor Le, Sunnanhed och Östanvik Or, Ovanmyra Bo
och Utanmyra So.' Prepositionsuttrycket, vars senare komponent redan i äldsta skattelängden alternativt och sedan alltmera regelbundet blivit uppfattad som nor, har i detta fall
tidigt sammangått till ett enhetligt ord med en huvudakcent,
varefter förledens suffixvokal a försvagats (ostin- 1457, osten1484, östen- 1539 osv.) och sedan synkoperats (Östhn- 1553 östn1558 osv.).2 Villrådighet har härigenom uppstått rörande namnets rätta mening, och skriftliga ombildningar ha därav blivit
följden (Öster- 1550 m. fl., Östra- 1551, yster- 1634, Onor 1691
osv.).3 Skrivningen Östnor (östnor 1558), vilken tydligen innebär etymologisering 'Öst-nor', har småningom stadgat sig och
blivit officiellt vedertagen. Att stamvokalen i den dialektala
utvecklingsformen av * Qustan- delvis fått ett öppnaie uttal än
som normalt tillkommer diftongen fdal. gu inom OvSi 4, beror
främst på förkortning framför konsonantförbindelsen st.5
Men om bynamnets förled sålunda får anses formellt klar,
kan detsamma däremot icke sägas om efterleden. Och förståelsen av prepositionens syftning blir givetvis beroende av
efterledens härledning.
Det ovan anförda bynamnet Vastannor Le (skr. westennor
1539, Våte n.oreth 1552, Vestannor 1566, Wästernor 1631
osv. Jb, Wästannor 1668 Ls, Westannoret 1729 To, Westannar
1 Andra typer behandlas i art. »Isunda, Utmeland ..» nedan.

Samma utveckling skola vi finna i ett par fall, som nämnas nedan.
Komparativen av adv. öster, fsv. ostre fvn. eystri, skulle i OvSi-mål
normalt ha haft ä-vokal — såsom ännu i naturn. Åsteråsen SVe (se DNO
-1: 1 s. 123). Stavningen 4Anor 1691 för Östnor kan bero på attraktion till i
samma trakt förekommande namn på As(e)n-: Äsnarv Mo:Ös, Äsenhol
-sbaeken (att. äv. ee9nory) Morastrand < *Oystcein- -nmsv. Östen-, varom
se DNO 1: 1 s. 40; jfr omv. förh. s. 131 not 4.
4 MO SO Ve Or ha o, Vå och Ä Q (i vissa byar 4-ljud). Jfr LvDG 1 s. 204.
5 Jfr utvecklingen av ö till å-ljud ifall som möstcer 'moster' Mo So, mat- —
mårkål 'invånare i Morkarlby' OvSi. Några dylika fall synas icke vara framhållna i LvDG 1.
2
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1757 Hill, Vestannor ArLe; utt. viestanår) har sitt motiv i
läget väster om en gammal delvis uttorkad sidogren av Österdalälven (nedtill nu kallad Brednoret), och här tycks på andra
sidan också ha funnits en mindre bebyggelse med namnet
Östannor (östennor 1539, Östernor 1631 Jb, Östannor 1668
Östannohr 1713, Östanohr 1749 Jb).1 Ordet nor, som
egentligen avser 'sund, trång (smal) förbindelse mellan två
större vatten el. vattenpartier', har i Siljanstrakten — troligen
rätt tidigt — kommit att betyda 'älvgren' efter mönster av
noren vid Mora (Orsasjön—Siljan) och Leksand (Siljan—Insjön),
där förbindelserna utgöras av stycken av Österdalälven.2 Det
är i dylik analogisk sekundärbetydelse (varom närmare 2: 1)
som ordet har fått användning i fall ss Brednoret (vartill det
nu andragna bynamnsparet Västannor : Östannor) och Gottnoret
(vartill Gottnorstj. G96 — SSO Västannor) Le och ävenså i de
inbördes samhöriga fallen Östnors-, Kråkbergs- och Ökarinoren
Mo (se ovan).
Vad beträffar bynamnet Östnor Mo, ställer det sig redan i
fonetiskt avseende svårt att ansätta ordet nor som ursprunglig
efterled. Namnets äldsta skriftformer (Ostanar 1435, ostinar
1457, osten aa 1484), vilka innehållas i settungsbeteckningen,
visa icke på Vokalen ö hos efterleden utan snarare på fsv. ä.
Härmed stämma en del 1500-talaskrivningar med å el. a (östenå
1539, Östhnå 1553, östanåås östenal 1558). Märkligt nog stämmer också härmed det genuina dialektuttalet, som moderna
skrivningen till trots alltjämt har å-vokal: med grov beteckning
-når. Inbyggarnamnet norsar, vilket uppenbarligen är att förstå
som en öknamnsartad subtraktion ur smsn östnorsar (moverande förkortning för *östnorskarlar) och vilket har en nära
parallell i bergsar b,d2cer = kråkbergsar krökbyl,scer 'invånare i
Kråkberg' Mo3, associeras med fiskordet nors just tack vare
1 På Holstenssons karta 1668 (se DNO 1: 1 s. 88) är för Östannor angivet
2 gårdar. Jfr f. ö. uppteckningar av B.L. 1934 och E.M.C. 1936 SOA.
2 Betydelseutvidgning kan konstateras också på andra håll, t. ex. beträffande
det »nor» (ett c:a 4 km. långt åparti) mellan Järna-Gensen och Västerdalälven varav den stora byn Noret i Järna har sitt namn. Jfr G96.
3 Uppt. B.L. 1945 (SOA).
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å-vokalismen; något som dock icke får tillmätas avgörande
betydelse, alldenstund även ett *-nörs(e) -ar torde ha kunnat
utvecklas till -nk -er med öppning av vokalen i samband med
dess förkortning framför konsonantförbindelsen rs.1
Namnets härledning ur -nor möter emellertid också sakliga
svårigheter. Det enda »nor», som här kunde tänkas ha avsetts, är det ovan angivna Östnors- — Ökarinoret. Detta nor,
vilket utgöres av en delvis igenslammad deltagren av Österdalälven, har fordom och möjligen ännu i historisk tid haft
en västligare (nu helt torrlagd) utlöpare; jfr bngn Sunnan floret
sa 'kro för en åkermark S Östnor. Byn Östnor är, åtminstone vad den äldre bebyggelsen angår, belägen helt på
nordsidan om vattendraget ifråga. Den måste också antagas
vara namngiven från centralare äldre sockenbygders sida, närmast Morkarlby—Hemus och Selja—Långlet.2 Men att Östnors
bebyggelse härifrån skulle ha kunnat anses belägen öster om
s. k. Östnorsnoret, är av två skäl otroligt: 1) detta vattendrags
huvudriktning är västlig—östlig (närapå västsydväst—ostnordost);
2) draget är alltför obetydligt i förhållande till Österdalälvens
närbelägna del för att ha kunnat bilda orientationsbasis
och grund för namngivning från älvens motsatta sida. Den
naturliga grunden för angivning av relativt läge bör i detta
fall i stället ha varit stora älven. Och räknar man med möjligheten att österdalälven i denna trakt i forntiden kunnat
betraktas som å, erbjuder sig förklaring av bynamnet Östnor
som 'bebyggelsen öster om ån (= älven)'. Men också i förhållande till Storälven befinnes byn snarast ligga på n o r dsidan eller nordnordost om vattnet. Frågan om folklig väderstrecksorientation bör därför här något beröras.
På flera ställen inom Övre Dalarna kan konstateras, att
allmogens på väderstreck grundade orientation kommit att avvika från solstrecken till följd av ett dominerande inflytande
från löpriktningen av traktens större vattendrag och dalgångar.
1 Jfr

fallen i not 5 s. 132.
Öna by, som 1539 (enl. Pers GPM s. 15 ff — jfr aa s. 202) hade endast en
bebyggare mot Östnors 8, är uppenbarligen yngre än Östnor. Och från Öna
sett ligger den senare i nordvästlig riktning!
2
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I bygderna kring Siljan råder en icke obetydlig förvridning,
som beror på sjöns och strändernas huvudriktning. Den tar
sig uttryck inte bara i tillfälliga talspråkliga lägesanvisningar
i orten utan även i ortnamn.' Förhållandet Nördervi k (Norrviken G103) : Södervik So t. ex. är i själva verket ett förhållande nor d(n ord)v ä st : sy d (sy d)o st, räknat efter karta
och kompass. Liknande iakttagelser kunna göras kring Venjanssjön, vilken också följer den för huvudparten av Östersjöbundna svenska vattendrag gällande nordväst-sydöstliga flytriktningen. Nördsttjärne är, för att nämna ett frappantare fall,
den västli g aste av en grupp tjärnar Ö Gambodarna på
Venjanssjöns östsida. I arbetet »Jämtmot och gamla vägstråk
över gränsområdet Mora finnmark» (SOA nr 4162) har jag,
med tillämpande av en motsvarig orienteringsprincip påvisat
den relativa riktigheten av en svenskamerikanares ur minnet
gjorda (i en tidningsartikel framställda) lägesbeskrivning rörande den gamla marknadsplatsen Jämtmot vid gränsen mellan
Våmhus och Mora finnsmark, vilken beskr. nära överensstämmer med mina sommaren 1939 gjorda lokaliseringsrön; jfr
DNO 1: 1 s. 74 ff.2
1 Namngivning av naturenheter på grundval av väderstrecksförhållanden
och med anlitande av väderstrecksadjektiv torde i allmänhet ha skett efter
inlärd uppfattning. Rättelse efter solståndet vid olika tider på dagen kan
dock ibland med andra uttrycksmedel komma till synes i ortnamn, såsom då
Gesundaberget från Morahåll (Utm Vin) kallas Middagsberg eller då man
vid Sälen fäb. i So har både ett Kvällsberg och ett Middagsberg till hållpunkter (jfr Gk-avsnittet s. 47). Om dylik namngivning se E. LieMn i ANF 23
s. 259 if, v. Friesen i NysvStud 11 s. 151; och jfr DNO 1: 1 s. 105 not 2
(Nåtberg SO).
2 I Elf dalens Hembygdsförenings midsommartidning Skansvakten 1949 s. 30 ff
har E. Åhs — utan öppet åberopande av vare sig DNO 1: 1 eller mitt däri
nämnda manuskript (SOA 4162) — redogjort för ett sommaren 1948 företaget
försök att i samband med utforskning av blästplatser för myrjärn och med
hjälp av bl. a. nya kartskisser från 0. P. Oslund revidera min lokalisering av
Jämtmot, vilket dock icke lett till något nytt huvudresultat. I ett förtydligande brev 15/8 1949 uttalar han emellertid åsikten, att det under tidernas
lopp skulle ha »utvecklats ett Jämtmot för varje socken», alltså utom det
gamla centralare (av mig påvisade) nord på Våmhuskölen även ett älvdalingarnas och ett orsabornas — inom Orsa ha dock som bekant två å tre olika
platser på mer eller mindre lösa grunder utpekats som lokal för Jämtmot!
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Österdalälvens sträckning ovanför Mora avviker inte alltför
mycket från Siljans. Huvudriktningen är även där nordväst—
sydöstlig. I trakten Hemus—Långlet förvrides den visserligen
något mer i västnordväst—ostsydost, men någon anledning att
för denna lokalt begränsade och obetydliga meravvikelse lägga
om sin uppfattning om dalgångens huvudriktning har man
väl fordom inte funnit förhanden. Och om man tillämpar
betraktelsesättet från Siljansdalen även ovanför Mora och
alltså låter nordväst gälla för norr samt sydöst för söder,
finner man också Östnors by belägen på »östra» sidan om
Dalälven.'
Den formella sidan av bynamnets tolkning ställer sig enkel
nog, om man återför bngn på -år -år: äldre genitivform på
-(a)r av ordet å fsv. ä f., en form som ju är vanlig som förled
i gamla ortnamn, ej minst inom ÖvD.2 I fornsvenskan konstruerades visserligen de prepositionellt använda adverbialuttrycken på -an (östan, utan osv.) allmänt med ackusativ; ex.
martin ööst han a 1405 SDns 1 s. 499, baadha skedhabodha
qwerna öösthan aana och westan 1409 SDns 2 s. 78. Och samma
regel gäller i nutida OvSi-mål.3 Men i fornvästnordiska kunde
motsvarande ord styra antingen genitiv (vanligast) eller ackusativ4, och att konstruktion med genitiv åtminstone som ett
alternativ varit bruklig i äldre dalmål, visar klart en lokalitetsbenämning som Utankyrkor ifttal§årbssr 'bygden utanför
kyrkan' i Nås»; jfr även adverbbildningar av typen di. innangårds, utangårds 'innanför, utanför inägostängslet' (ex. ovan
s. 51). Bygden öster om älven i Mora kan sålunda i forndalsk
tid språkriktigt ha benämnts *Qustan-år 'öster om ån', näm1 Vid förfrågning i orten sommaren 1949 befanns språkbruket numera osäkert och växlande. Medan man i Selja och Långlet mest synes föredra att
kalla Östnorssidan för nördra 'norra', anses i Hemus östra alltjämt vara det
riktiga.
2 Betr. MT och ÖD se vidare 2: 1 och 3: 2. Närmaste exempel är Åränget
vid Hemus Mo.
3 Jfr Levander Älvdalsmålet s. 126.
4 Jfr t. ex. Heggstad Gamalnorsk Ordbok passim (austan etc.) och Iversen
Norren Grammatikk § 163, Falk-Torp Dansk-Norskens Syntax § 42.
5 Uppt. B.L. 1931 SOA; jfr förf. Dalarnas ortnamn.
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ligen som sagt under förutsättning att Österdalälven då kunde
betraktas och betecknas som å. Att något hinder för ett
sådant antagande icke föreligger, visar jag i en särskild artikel rörande förhållandet mellan nordiskt älv och å, vilken
publiceras utanför DN0.1
Den i skrift tidigt framträdande anslutningen till nor är
mycket naturlig med hänsyn till byns läge vid Östnors-Ökarinoret; den är betingad av att förledens n blivit bevarat
framför följande vokal och efter namnets synkopering överförts till den senare stavelsen. Något inflytande från byn.
tÖstan- och Västannor i Leksand är också tänkbart. Skrivningar som Östermor 1551 och Östemore 1676, östanåås öståns
och östenal 1558 antyda olika slags missuppfattningar eller
ombildningar under association med andra ord eller ortnamn.2
Den sistanförda kan möjl. tänkas återspegla ett variantuttal med
-edr• för -år. Den näst föregående skulle även kunna förstås
som en form med s-genitiv (för r-) till å. Beläggen östenå 1539
och Östhnå 1553 få väl däremot anses direkt tala för den härledning, som här givits företräde, ehuru sammansättningen
försetts med normalform av ordet å i stället för genitivisk.
Benämningen Östanå förekommer, liksom Västanå, i över ett
trettiotal fall som by- eller gårdnamn i Sverige. Bland fallen
äro att märka Västanå och Östanå, gamla byar i Älvkarleby
sn Upl, belägna på var sin sida om Dalälven där denna är
som störst.3
1 Här kan det räcka med att för Dalälvens del framhålla byn. Årby vid
älven i St. Tuna samt för övrigt hänvisa till ett par om parallellt ordhistoriskt förhållande vittnande norrländska ortnamn såsom bygdn. Ådalen vid
Ångermanälven och sockennamnet Åre vid en gren av Indalsälyen. Det sistnämnda — hittills oförklarat (jfr C. Lindberg i OUÅ 1937 s. 65 f och Jämten
1943 s. 106 f) — återgår enligt min mening otvivelaktigt på en genitivavledDing fsv. *Åra,. -a -om (jfr skrivn. De arum 1314, ecelesia ara 1316 SD,
i Åra soken 1428 DN; Årbyggia 1351 SD, inbyggarnamn i gen. pl.) av
ordet å som beteckning för sagda vattendrag.
2 Östanås förekommer i flera fall som svenskt bebyggelsenamn. I Leksand finns ett Östanmor, som ibland (så Jb o. a.) förväxlats med Östannor
eller omvänt (så hos ArLe s. 18).
3 Jfr förf. i NoB 20 s. 161.
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Bynamnet Östnor Mo har, med här lämnade förklaring,
analoga motsvarigheter i jämtl. ortn. Östnår (Austen aar 1348
DN 3 s. 213) by öster — eg. söder — om Billstaån i Hackås
sn och rästnår (Vestan ar 1311-12 DN 4 s. 94, Wk-estanar
1476 DN 14 s. 98) by väster — nu snarast norr — om Häggån
i Ovikens sn', hos vilka namn likaså överföringen av determinativets n till den följande stavelsen medfört eller bidragit till
fördunkling av efterledens betydelse.
1 Ån kallas vid utloppet i Storsjön vastnargga (enl. uppt. H.G. 1909
ULMA). — För de båda bynamnen jfr C. Lindberg i Jämten 1933 s. 32 resp.
OUÅ 1937 s. 39.

Långlet.
Namnet Långlet tillkommer en by med färjställe i Mora sn,
belägen en halvmil ovanför Morastrand på Österdalälvens västra
(södra) sida och numera känd som f. d. kontrollstation i Vasaoppet Sälen Tra Mora. Uttal: köggHt Mol kefygglrig A.2
Skrift: longelijd -litt 1539, Långelid 1546 71, Longelid 1550,
Longelijd 1551, Longelijdh 1562, Långelitt 1566 88, Langalit
Långalitt 1569, Långalidtt 1574, Långeledt 1606, Långie
ledh 1620, Långeleed 1636, Langleedh 1639 Jb; longelööt
1641, långledz färjestadh 1652 Db; Långledh 1663 Jb; Långlyt
1674 Db; Långelee 1676 Ls, Lång Lijdh 1693 Lk; Långleed
1713, Långled 1749 Jb; Långledt 1757 Räl; Longled 1789
1825 Jb; Långledt fl. g. — -let 1846 RbLå0xös; Långlet ArMo,
G103, KbMo 1931, SOF. Ht: inbyggarnamnet långlets(e) lfögykls
långletskarl 'person från Långlets by"; ortn. 9 Långletsaven
(Långledtsafven — -hagen 1846 RbSeLå) vik av älven vid Långlet, 9 Långletsänge -t (Långledts- Långledtäng -änget 1845-46
RbHeSeÖsLi-Mork).
Efter jordeboksformerna att döma3 skulle bynamnet snarast
få antagas sammansatt med ett ord på -d som efterled, varvid
kunde ifrågakomma antingen lid f. eller led f.4 Det förra
skulle kunna syfta på en större backe, som finns i Oxbergsvägen strax NV byn (i mannaminne kallad Kyrkvägen oxbergsom
'oxbergsbornas kyrkväg'); det senare pk sagda väg.5 Ingendera
härledningen bleve dock semantiskt tillfredsställande, och det
1 Uppt. B.L. 1933 SOA.
2 »Vad beträffar bynamnet Långlet i Mora så uttalas det i Älvdalen på
samma sätt som namnet på en vägsträcka upp efter Rotälven, näml. Laungliet» . Brev E.Ä. 19/10 1949.
3 Dessa äro hämtade ur i stort sett samma längder och årgångar som övriga i DNO 1: 1-2 behandlade bynamn.
4 Till led n. gåve Lång- ej rimlig mening.
5 Jfr vägstyckenamnet Långle(d) 0, anfört ovan art. »Ärtled».
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nutida uttalet med -t vore synnerligen svårförståeligt.' Ansättande av Ud förbjudes för övrigt av älvdalsuttalet med
Med hänsyn till dessa omständigvilket förutsätter äldre
heter samt det faktum, att även bland de äldre skriftbeläggen
somliga uppvisa en med dialektuttalen förenlig efterledskonsonantism (-lut -lit 1539 66 69 88, -Udtt 1574, -ledt 1606, -/ööt
1641, -/gt 1674 osv.), får man nog i stället räkna med ett ord på
-t och uppfatta skrivningarna -lijd(h), -Ud, -leed(h) från 15- 16och 1700-talen som beroende på etymologiserande förvanskningar. Enligt min mening kan bynamnet nöjaktigt förstås
endast på ett sätt, nämligen som en på bebyggelsen överförd
naturbenämning, vilken ursprungligen avsett den raka och
breda älvsträckan nedanför nu s. k. Yrvel nedmot Hemuslandet; se G-103 GkSV — här fig. 9. Namnet betyder 'stället
(älvstycket) där man kan se långt'.2 Dess efterled är ett i OvSi
nu okänt appellativ lete n. 'ställe med fri sikt, synsträcka', en
ja-bildning till verbet lita i den gamla betydelsen 'blicka, se'
och = no. leite n. 'synvidd, synlängd, syngräns osv.' fvn. leiti
far. låidi shet. ledi n. 'utsiktspunkt m. m.'; f. ö. jfr TpEO s. 372.3
Detta ord är ännu halvt levande i ÖvVD, där det ingår i en
rad benämningar på rätare partier av Västerdal- och Fuluälvarna:
Björsyft-, Garpsäter-, Sus-, Sälje-, Trymsgråd-, Ånnletet osv.,
även Lån gletet lålte Tra." Bynamnet Lån piet Mo skulle såMan hade väntat Q r (enligt LvDG 2 s. 6) eller förstumning av å.
Enda utvägen till förklaring av uttalen med -t vore väl att däri se subtraktionsformer, uppkomna ur gen. -tits el. -hets av -his resp. -kös i smsr (inbyggarnamnet o. a.); jfr skrivn. lån gledz färjestadh 1652.
2 Om i orten gängse förklaring av bynamnet med verbet leta i bet. 'vittja
fiskredskap (nät osv.)' se ArMo s. 8, FsMD 1: 5 s. 25, Pers GPM s. 217 — hos
vilken det heter: »Längst upp i lugnvattnet ... var den längsta letan, d.v.s.
den sista, längst bort belägna fiskeplatsen.» Med hänsyn till denna folketymologiska förklaring kan det ha sitt intresse påpeka att för no. di. leite, som
motsvarar det i Långlet otvivelaktigt ingående ordet, är även känd en betydelse 'sted, hvor man leder eller seger efter noget, iser en fiskeplads
(fiskeleite)' Aasen s. 438.
-loyte) 'synlig om3 Det norska ordet ingår även i smsr ss augleite
kreds, den strmkning som man paa en gang kan see eller overskue; synsgrmndse, horizont' och himmel- el. himnaleite 'synskreds, horizont' (= himmelsyn f. -syne n.) Aasen s. 438. För fler. låidi jfr Metras Stedn. s. 196 f.
4 Uppt. N.Hj. 1933 SOA. En fullständigare förteckning på dessa »leten»
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ledes etymologiskt riktigast skrivas med -lete. Den ej blott i
uttalsformen utan även i skriftbeläggen framträdande synkoperingen av efterledens ändelsevokal är i full enlighet med
Moraområdets språkregler.' Att efterledens stamvokal < cei)
i Mo med tiden övergått till i-ljud, beror givetvis på försvagning av bitrycket samt betydelsefördunkling. Rörande möjligheten att ett äldre vattennamn på -lete gömmer sig också bakom
råmärkesnamnet tKlubbeledt (1550) Mo se 1:1 s. 40 not 1.
Mot mor. o. tra. Långlet(e) -letet svarande benämningar träffas
på norskt Område: gårdn. Langleite Langletet fl. st., merendels med syftning på älv- eller dalsträckor.2 Jfr ytterligare
Lån gletan löegkta vägsträcka »där man kan se långt framför
sig» Vemdalen Jt13, i vilket fall väl föreligger en ombildning
av ordet lete antingen redan som appellativ eller i användningen
som ortnamn. Smsn Lån glete förekommer f. ö. också i GMO
som namn på landsvägspartier: kefuggt -~i«, Stor- och
Lill-, vägsträckor uppefter Rotendaleu Ä. Möjligt är emellertid, att denna användning är sekundär och att benämningarna
här ursprungligen avsett stycken av Rotnen »Rotälven». Enligt en annan uppgift gäller samma namn, kefuggkity, för en
rak sträcka av själva Rotnen S Bältskär Ä — »hon går rakt
ett bra stycke där».5 Huruvida det kortstavigt uttalade namnet Lån glitu- Lån glutuveg, väg mellan Fudal och landsvägen
SO Fu MO innehåller en substantivbildning på lita eller på
luta v., har icke kunnat avgöras.7
Som vägnamn har bngn Långlet(e.) -letet synonymer i följande
(inalles 12 st.) lämnas av Niss Hj. Matsson i DHB 1947 s. 82, där de framhållas
som uttryck för vederbörande vattenvägars fordom så stora betydelse. Aa s.
109 not 21 förklarar Matsson ordet lete (tra. liljte) här beteckna en 'ungefärlig sträcka' av älven. Därjämte upplyses, att ordet i dialekten är fullt
levande såsom brukat om 'ungefärlig tid': ex. i h4lilåjtii 'omkring helgen'.
1Se LvDG 1 s. 224 f (ovillkorlig apokope), och jfr här s. 51 o. 71 f.
2 NG 3 s. 369, 4:2 s. 211, 14 s. 220.
3 Uppt. .T. Andersson 1935 SOA.
4 Uppt. H.L. 1935 och B.L. 1939 SOA. Jfr äv. det i not 2 s. 139 återgivna
brevmeddelandet.
6 Uppt. B.L. 1933 SOA.
5 Uppt. H.L. 1935 SOA.
7 Jfr emell. Långlutan -hitta (— -o) -ut backe i Jäckvägen Mo, väl av di.
luta f. 'lutning, backe' med tidigt förkortad stamvokal?

142

B. LINDKN, DALSKA NAMN- OCH ORDSTUDIER I:

2

dalska smsr: Långkoxet lögköksce 1. skogsväg i Nom Hed —
går utan krokar, så att man kan se långt fram", 2-3. sträckor
på vägarna Nor—Sörbo och Kyrkbyn—Gärdsjöbo Södblb; Långsynen låssjna, Övre o. Nedre, gårdar vid Björnhyttan i Gra
Långsyna G89 SOF) 2 — ligga enligt kartorna på en höjd,
som överlöpes av landsväg med tämligen rak sträckning norrut
därifrån. Jfr även vägstyckenamnet Långlysan Mo Ä samt det
i NoB 22 s. 146 ff och en komm. art. (utförligare) behandlade
naturnamnet Långblå fl. st. Dal Vsm Hills.
Samma ord di. *lete leite n., som sålunda innehålles i byn.
Långlet och flera andra dalska och norska ortnamn, ingår enligt
min mening också i en del svenska vattennamn utanför Dalarna;
sålunda sannolikt i ån. Letälven (Leetälff 1652, Lit- 1658 osv.)
'älven (med sin raka sträckning mellan Degerfors och Nysund)
eller älvsträckan (Svartälvens fortsättning) som utgör ett lete
eller flera'3; kanske i sjön. Letsjön 1. i Ljusdal sn Räls (vartill Opplisjön Upp-Letsjön, högre upp efter samma vattendrag), 2. i Berg sn Jtl — båda långsträckta och raka vatten,
belägna i eller vid gamla vägstråk och sannolikt av gammalt
vintertid anlitade som bekväma färdleder eller vägstycken. Med
liknande betydelse ingår infinitivform av verbet lita förmodligen i de homonyma jämtländska namnen Lit (lijth 1303, lith
1314, liith 1316 SD) lit, socken vid en sjöliknande utvidgning
la, b

Uppt. R.K. 1921 ULMA resp. K.S. o. G.H. 1931-34 SOA. — Namnets e.l.
är ett verbalsubst. kox u., till nsv. koxa 'titta, kika' (ÖgNSO) ä. nsv. koxa —
kuxa 'spana m. m.' (Dahlgren Gloss.) fsv. koxa 'titta, speja' (Sdw), formellt=
sv. di. koks n. 'syn, ögon; ansikte' Dal Vsm Upl (Hz s. 342). Ordet föreligger
f. ö. i ortn. Kox (G103, KbMo 1931, SOF) kass, gdr på en höjd vid Morkarlby
Mo; sannolikt urspr. namn på själva höjden som utsiktsplats för herrskapsfolk
från Morastrand. För smsn Långkoxet som helhet jfr även dal. app. koxlängd f. 'synsträcka' (hört i NeSi).
2 Uppt. H.S. 1928 SOA. Här förklaras namnet komma av att man haft
vidsträckt utsikt från gårdsplatsen. — Betr. e. 1. i Långsynen jfr med liknande betydelseöverföring fffir. subst. sjn 'utsiktsbacke, höjd i horisonten'; ex.
up
' pi å Sjnini, Sjnargaråurin matras s. 280.
3 Andra tolkningsförslag ha framställts dels av Å Sahlgren i Örebro läns
Naturskyddsför. årsskr. 1936 s. 81 samt i Nysunds sockens minnesskrift 1938
s. 83 f ('älven som Letstigen går över' — till ett app. tetstig 'gångstig') och
dels i SOV 12 s. 59 (som primärt älvnamn med förledsbetydelsen 'klarhet').
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av Indalsälven, och Liten tik 1 (väl moveringsform för *Litsjön)
större sjö av Indalsälven i Mörsil o. Undersåker sur. Den
förklaring av dessa båda namn, som givits av C. Lindberg i
011it 1937 s. 52, enligt vilken betydelsen skulle vara 'den
klara, glänsande' e. d., finner jag mindre tillfredsställande.
Måhända hör till gruppen även namnsystemet Letten sjö c\D
Lettan vdr (vartill Letteråsen) i S. Finnskoga sn Vrm.2
1 H.G.
2

1918 ULMA och C.L. 1931 SOA.
Jfr SOV 14 s. 76 114 141.

Isunda, Utmeland och Vinäs.
Då jag här under en rubrik upptar till behandling de tre
bynamnen 'sunda, Utmeland och Vinäs Mo, så är det inte
i första hand av formella skäl (gällande särskilt för de båda
förstnämnda) eller geografiska (byarnas inbördes närbelägenhet)
utan av en djupare orsak, vilken isynnerhet gäller byn. Vin&
och dess begripande.
En 'av Mora sockens minsta och yngsta byar är Isunda,
belägen vid Siljan mitt emot Ryssa. Dess namn uttalas i
bygden: isund' isfund o. d.2 Mo st'und 2 So. Skrift: 3 i ysvnde
1545 Db; Ifiundh 1545, Hund 1550, Jsundh 1551 62 66 1606,
Jsunda Jfiund 1569, i sundh 1574. Jswnd 1588, Jsund 1595
Jb; i isunde 1600 15, i Isund — i isunda 1606, i isund 1607,
i Isund fl. g. 1616 Db; Iswndh 1620 Jb4; j Sunde 1652 Db;
Isunsbyn 1676 Ls (Isunbyn 1676 Lk) — jfr fig. 16; Steenbron åth Isunda 1689 Db; Isundzby 1696: 1719 Ls, 1729
To, Isundsby 1730 Si!; 'sunda 1757 Häl; Iaunda 1845-47
RbViVinlJtm; Isunda ArMo, KbMo 1931, SOF. Ht: 'sundsfjärden i.siunds- So, del av Siljan mellan Isunda och Ryssalandet5;
Isundsholmen el. -holmarna en större samt två smärre holmar
S byn — skr. Isunds-Holmarne 1767-68 Lk, Isundaholmen
G103. Den större är på karta 1696: 1719 Ls kallad Isundzön.
1 Uppt.

A.N. 1917 ULMA 376: 3.
Uppt. B.L. 1931-45 (S0A).
3 Uppgiften hos FsMD 1: 5 s. 148 f, att byn förr (1440) skulle ha hetat Iwdsbyn, är icke hållbar. Om detta namns syftning se ovan art. »Havsgatan ..».
4 1 Jb saknas belägg efter 1620.
5 Ett flertal härdar 'öppnare partier' av Siljan ha namn av de byar, vid
vilka de ligga eller (motivriktigare uttryckt) till vilka de bilda överfartsvatten, i flertalet fall från Sollerön räknat. Sådana äro även Trinds-, Ryssoch Gesund fjärdarna.
2
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Byn Isunda uppkom synbarligen först under 1500-talets
förra hälft; i skattelängden av år 1539 saknas den helt, och
1550 finnas uppförda endast två hushåll? Då någon märkligare naturformation icke heller finns i närheten, saknar man
anledning att här räkna med en så gammal benämning att
den kunde utgöra en bildning med suffixet -und; se komm.
art. »Gesundaberget ..». Namnet kan sålunda knappast förklaras på annat sätt än som uppkommet ur ett prepositionsuttryck urspr. *i sund ack., i sunde dat. med betydelsen 'till
sundet' 2 resp. 'vid sundet'. Och det vattenparti, som namnet
åberopar, måste vara sundet mellan Sollerön °åh Moralandet
en bit öster om Isunda. Detta kallas allmänt rent appellativiskt Sundet suindee, dat. siundz. So Mo. Med avseende på
namnets bruklighet jfr smsr som Sundsbro -n (Sundzbron 1720
renov., Sundz Bron 1767-68 Lk; Sundsbro 1729 To, Sundsbro
1840 RbSo:Ro), Sundsholmen -holmarna (sundzholm 1440 Ky So,
Sunds Holmen 1767-68 Lk), Sundsudden G103, Sundslinge -t
(Sundsäng -änget 1845-47 RbMo:ViVinUtm, Sundsänget 1840
RbSo:Ro). Som lägesbeteckning för en sloge förekommer i
RbSo:Be 1840 prepositionsuttrycket I Sundet, givetvis med
betydelsen 'vid sundet', då det här inte kan vara fråga om
någon sj öb otten sloge.
Mot sådan tolkning av bynamnet Isunda kan invändas, att
byn ju inte ligger alldeles vid sundet ifråga. Men byn är i
alla fall den enda bebyggelsen i närheten därav, och för fjärmare byars invånare har den dock närmast kunnat kännetecknas
som belägen i sundet. Jfr uttrycket Steenbron åth Isunda (från
Soll) 1689 Db, använt om den annars s. k. Sundsbron.3 Det
enda i semologiskt avseende anmärkningsvärda hos benäm1 Pers GPM s. 26; jfr äv. uttalandet s. 202. — Av intresse är en uppgift
i dombok för år 1545 (KHA ser. I A I: 1 fol. 30 v), enligt vilken en bonde i Utanmyra på Sollerön »fastade och salde . . . en sätebode i jisvnde». Om senare
förhållanden, varvid byn en tid använts som fäbodställe under Vinäs, se FsMD
1: 5 s. 149.
2 Prep. i (bort-i, nord-i osv.) begagnas i OvSi ofta framför natur- och lokalbeteckningar i betydelsen 'till' och då med ackusativrektion.
3 Enligt sägen byggd genom försorg av den från 30-åriga kriget hemkomne
majoren Daniel Jonsson på Sollerön; se GPS s. 366.
10 -496186
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ningen är bruket av prepositionen i i bet. 'vid'. Såsom redan
antytts, har denna betydelse dock endast gällt i dativuttycket
i sunde (varvid möjligen avsetts 'sundstrakten'), och användning i uttryck såsom *(bort) i sund med betydelsen 'till' kan
mycket väl ha spelat in vid prepositionens fastväxande.
Morfemen i sund — i sunde (det senare brukat om inbyggare,
gårdar och ägor etc. belägna i sundstrakten) växte med tiden
samman till ett bebyggelsenamn Isund(e). Men på grund av
att man alltjämt behövde prepositionen i som befintlighetseller riktningsbeteckning framför namnet, rådde in på 1600talet en viss• villrådighet beträffande dettas skrivning med
ett eller två i; se beläggen ovan! Den förlängning av s, som
nu är vanlig i morauttal av bynamnet och kanske förekom
redan på 1500-talet (jfr skrivn.
IBund , 1545 50 69), får
väl sättas i samband med den i många andra fall iakttagbara
osäkerheten rörande kvantitetsfördelningen på förbindelsen
odiftongerad lång (ev. fornspråkligt förlängd) vokal + s-ljud
(enkelt el. dubbelt — i så fall uppkommet genom assimilation
av annan konsonant och s); se t. ex. 2: 2B Måsbäck, 2: 20
Boss- o. Sils- samt i komm. art. »Namnbildning på rå 'limes' ..»
berörda smsr på Rås- (Rås- — Råssynyr o. d.).
Vad beträffar formförhållandet utt. isund o.d.: skrivn. Isunda,
må framhållas att i bygdens folkspråk namnet aldrig torde ha
blivit anslutet till bebygg,elsenamntypen på -a (di. -ar el. -er
— -ur), ehuru visserligen uttalet isund även skulle ha kunnat
förstås som apokoperad form av *isunda.1 Det är att observera, att dativ på -um icke förekommer av namnet!2
Om prepositionsnamnens vanlighet för övrigt i området se
vidare under Utmeland och art. »Östnor».
1 Jfr utt. aldråj och ä. skr. alderöja för naturn. Aldrajer, art, ovan.
2 Anslutning i yngre tid till typ på -a visar däremot bynamnet Aberga
Nåra 0, fdal. *ra biarghe — skr. ij Åberghe 1539 Jb; wid Åberghe 1547

Db; Bergha 1552, Åberga 1575 88 m. fl., Åbärga 1604, Åbärgia 1620 osv. Jb;
åbergh 1676 Ls; Åberga 1681 1715 1825 Jb; Åberga G103, SOF. Jfr även det
med prepositionell i bildade byn. Isala isars Svä, fdal. väl *i sceli — j
Iselie 1524 DD GFR, wthy iselie 1526 GFR; Issellia 1539 40 Jb (denna form
anförd av Sahlgren i OUÅ 1947 s. 10); j Isellia 1549 DD.
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Utmeland. Detta välkända bynamn är nog till betydelsen i
det närmaste klart, men uttals- och skriftformerna för namnet
torde ändock förtjäna att framläggas och benämningen som
sådan att i någon mån kommenteras. Uttal: bytmalåndl VMo
wtmedlanda
Mork åjtmiland 2 CMo osv.3 Skrift: (01off
1539, vttmedlandha 1546 Jb; (then gunnar) wthe mz lande
1548, (Gunnar) Vtmedtlanda 1551 DD; Vtmedlanda 1550 Jb;
(Swen Halwardsson) vtmedlanda 1553 DD; Wtmedland 1562,
Wtmedlandh 1566, Vtmäd- Vtmedland vthmedlandh — -lan
m. m. 1569, vthmedland 1571, vtmedland 1574 88, vtmedlandh
1606, Vtmedland(h) 1636 39, Uthmädhlandh 1663 Jb; Vthmedland 1676 Ls (Utmedland 1676 Lk); Utmedland 1713 49 89
Jb; Utmedland 1720 renov. Lk; Utmedland 1722 Roi, 1729 To,
1730 Sil, 1757 Hill; Utmedland 1825 Jb, 1845-47 RbUtmVin;
Utmedland ArMo, KbMo 1931; Utmeland (N. och 5.) G103, SOF.
Användningen av det nuvarande bynamnet som egentligt
ortnamn går så långt tillbaka som till 1500-talet. Ursprungligen var det ett prepositionsadverbial och -attribut ut-medlande (med subst. land i dativ), brukligt dels efter verbaluttryck som angåvo var någon bodde eller var någon viss egendom osv. fanns (adverbiell anv.)6 och dels efter person beteckningar (attributiv anv.).6 Motsvarande gäller säkerligen i allmänhet för prepositionsnamn, som avse bebyggelse. Men vi
ha i detta fall mycket goda exempel på den attributiva användningen, vilken väl också torde ha varit den vanligaste.
Båda förekommo (med sär- eller sammanskrivning) ännu i
slutet av 1500-talet, ex.: liggiandes ut mädh land 1595 Db,
Jöns Nilfion wtmedlandh 1591 Db. Bland de äldsta beläggen
uppträder emellertid i denna användning även en form på -a
1 Uppt. B.L. 1933 SOA.
3 Den senare formen, med

2 Åjtnziland 1893 Öhn.

-mi-, får väl anses ursprungligare med hänsyn

till att prep. med i OvSi uttalas med i-vokal (min o. d.); jfr LvDG 1 s. 271.
Den förra formen, med -ma-, beror måhända på partiell tillnärmelse till rsv.
Jfr annars fsv. medh mceP(er).
4 Sammansatta prepositioneu ut-med styr i OvSi alltjämt dativ, liksom
enkelt med i viss användning.
5 Jfr ägon. Ut-med-landet, åker vid Byrviken Si.
6 Jfr Lindén Domböcker s. 37.
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Fig. 16. Trakten Vika—Utmeland med omgivningar år 1676. Avsnitt av
E. Schallrooths karta Ls L 134: 7.

av samma prepositionsuttryck, utmedlanda, jämte -lande eller
-land. Den får med hänsyn till konstruktionen måhända förstås som beroende på anslutning till svenska rumsadverb eller
oböjliga adjektiv på -a snarare än till ortnamnstyp. Den upphör emellertid, och adverbet ersättes överhuvud av en sam7
ma,ngången nominalbildning Utmedland, som småningom blir
stadgad och stereotyp, ofta skriven Utmeland i enlighet med
både dialektal och riksspråklig uttalsform.
En motsvarighet till bynamnet Utmeland Mo synes ha funnits i Bjursås sn, där en nu försvunnen gård 1631 Jb be-
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nämndes Utmedland, troligen oberoende av Moranamnet. En
utomdalsk namne föreligger i Uland by i Stigsjö sn Äng,
skr. Ythmedland 1559, Ytmlid land 1558 — se Nordlander i SvLm
15: 2 s. 20. Av liknande typ äro också bygdn. Söder-med-sjön
szud-mm-spim (Söder med siön 1722 fiol, Söder-med-sjön 1730
Sil) 0 och ägon. West- o. Östmedsidan (1843-46 RbNoHeDiv) Mo.
Betydelsen av -land i Morabynamnet är närmast 'sjökant,
strand'', ehuru namngivningen snarare torde ha skett från
landsidan (Morkarlbyhåll) än från sjösidan (Färnäs—Nusnäs).2
Sannolikt anger namnet den äldsta, närmaste strandbebyggelsen på Morkarlbysidan. Denna bebyggelse har uppenbarligen legat i trakten av nuv. Vasamonumentet = s. k. »Monumentsbyn»3, från övre delar av Utmeland nu vanligen benämnd
adverbiellt—attributivt ut(e)-i-byn. S. k. Holen (fiolen 1539 50
69 osv. Jb, Utmedlandsholn ArMo) eller » Utmelandshöjden», som
nu är byns mest framträdande del, torde i alla: fall ha börjat
bebyggas redan omkr. nyare tidens början; ty i äldsta skattelängden (Jb 1539) angivas tre hushåll i Holen mot 21 st.
Vtmedlanda.4 » Södra Utmeland» eller s. k. Yvraden nm sv. Övraden
(Öfraden 1845 RbLi-Mork; Yfraden G103 GkSV, Yvraden FsMD
1: 5 s. 146 f, Ivraden STR Dal etc. 1945 s. 382, Yvradsbyn
Pers »Rull Mats» s. 58) tros i orten ej vara mera än 150 år
gammalt, och veterligen ha i sen tid flera hushåll kommit dit
från Holen. Den egendomliga benämningen, titt. pv244,
gen. pv)-448- (p> b)5, tycks förutsätta ett fdal. *yvraåer nmsv.
övrad m., avledning av adv. över eller adj. komp. övre, kanske
med bet. 'övre del'.6 I formellt avseende jämför sol!. adv. yvra
1 Jfr SAOB land bet. 6. c. [3, ÖgNSO bet. 1. 1. b. Här upptages uttrycket
(segla o. d.) utmed land(et).
2 Betraktelse av landparti från sjösidan (ev. bygd på motsatt sida om sjön)
ger sammansättningar ss Färnäslandet, Vindslandet. Ett verkligt, fast
ortnamn på -land i denna bemärkelse föreligger i naturn. Torsmoland 'landet vid Torsmo by (f. d. fäb.)', vid sjön Skattungen i Orsa.
3 Med delvis nya bebyggelser och nya gårdnamn: Bäckebo, Tomtebo.
4 Pers GPM s. 27.
5 Ex. i vägn. Yvradsbaeke och ägon. Öfvradskitt 1845 RbVi.
6 Annorlunda Forsslund a. st.: 'Yvraden, det är »den övriga byn», som den
självmedvetet kallas av Norra Iltmeland'.
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(i uttr. bi yvra 'bli över'), vilket möjligen kan vara en participbildning nmsv. *övrad -at motsv. fsv. yfra i bet. = Sdw yfrin 3.

Vinäs är ett av de bynamn inom Mora sn, som varit föremål för skriftliga tolkningsförsök men enligt min mening hittills icke fått godtagbar förklaring. Namnet uttalas: 6itlmjs —
w?u- wknos VMoMork neo- o. d. CMo ve,- ÖMo v?e),- Sola
wåÅnas Ve.lb Skrift: venes 1539, Vina 1545, WijneB 1546,
Vines 1550 51 Jb; Wijnääs 1551 53 DD; Wines 1562 71 88,
Winäs 1566 1606 1639, Wynäs 1569, Vinäs 1574, Wijnääs
1636 63 Jb; Wynääs 1676 Ls (Wynäs 1676 Lk), Widnäs 1685 Ls; •
Wijnäs 1713 49 Jb; Wynäs 1729 To, Vijnäs (pagus): Vijnset
(promont.) 1730 Sil; Winäs 1757 Häl; Winäs 1789, Vinäs
1825 Jb; Winäs 1845-47 RbVinViUtm; Vinäs ArMo, G103,
KbMo 1931, SOF. Ht: ortn. Vinäsgrayen och -bäcken, dalgång med
vattendrag genom Vinäs by; Yinäsfjärden (So), öppnare parti
av Siljan utanför Vinäs, skr. Vijnwsflxhl 1730 Sil; inbyggarn.
vinäskarl -ar, ingående i ägon. Yinäskarletker (W- Vinäskall- -kal- — -karlåker 1845-47 RbDivLi-MorkUtm).
Vid ett försök att tolka bynamnet Vinäs får man räkna med
eventualiteten att förleden kan ha slutat på -n eller -ö (som
assimilerats med n i -näs) lika väl som på vokal. Uttalet med
diftongerad vokalism (a,k etc.) anvisar gammalt långt i.2 Uteslutet är alltså, att ett prepositionsnamn med vid fsv. vip kan
föreligga.3 Lämnas åsido får likaså den av Anders Pers, GPM
s. 219, på Lars Levanders förslag framställda tanken att förleden skulle vara vin '(vidsträckt) gräsmark', vilket ord ju är
kortstavigt — germ. *weniö.4 De formella möjligheterna att förklara namnet bli ickeförty flera, åtminstone: * Vin-, *flå-,
*Vi-.3 Den sistnämnda, * Vi-, ger två alternativ: a)? fsv. vi
i a, b Uppt. B.L. 1931-45 (S0A) resp. L.L. 1921 ULMA 635 a.
2 I enlighet med LvDG 1 s. 150.
3 Jfr Vidbäcken by i Vå, uttalat som juxtaposition: ./0 bqpn o. d.;
ävensom not 2 s. 151 nämnda bebn. Yiborg 0 och Yimo Mo.
4 Ordet tillhör en grupp efter fjärde rotverbsklassen avljudande nomina;
och det är osannolikt att ett besläktat, (sekundärt) långvokaliskt *vin med
samma betydelse skulle ha förekommit vid sidan därav.
5 Något fonem på gammalt hy- (ex. hvin-: till verbet rsv. vina fsv. hvina
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(i ortnamn) 'helig plats, offerställe' och b) ösv. vi n. 'svärm, kull
av fåglar, fågellek; fiskstim"- motsvarande sv. di. vin (Rietz
s. 270b hvin) 'ds'. Det förra av dessa måste dock avvisas,
särskilt emedan det icke är antagligt att Vinäs någonsin varit
hednisk kultplats. För övrigt är det ovisst, om ordet f sv. vi
vi fvn. vé verkligen här skulle ha fått vokalen diftongerad.2
Det andra vi, som visar östsvensk orientering, bör i sin tur
stå tillbaka för biformen vin (smh. m. verbet no. vina nisl.
vinast 'para sig, isynn. om fåglar92, vilken på svenskt område
är känd som levande bl. a. i Övre Västerdalarna.4 Vinäs kan
mycket väl tänkas fordom ha varit plats för fågellekar, särskilt orrlek.5 Möjligen innehålles det nu ifrågavarande vin i
vnm. Vinbäck -en yhm, vdr t. Siljan S Färnäs by Mo (passerande
s. k. Vinbiicksiinget). Och snarast får detsamma antagas ingå i
det marknamn Vinet, älvd. yenö, som i ett par fall förekommer
på området Särna—Älvdalen : 1. betesmarker omkring Vinvallen
fäb. (G107 = Vinet fäb. utt. vina) Sä, 2. betesmarker öster om
Slikåhavet och sjön Noren (G107) Ä.° För Särnafallet har
f-yn. hvina eller därpå bildade subst. sv. di. vin 'hyin, gråt, gnäll') är näppeligen att räkna med, då de äldre skrivningarna icke ha Hy- och h-ljudet i
förbindelsen hr- (hw-) bortföll normalt först frampå 1600-talet (Hellquist
»1600-t.» s. 115, Wesså SvSpråkh 1 § 168).
1 Vendell, Wessman; Rietz s. 804 a.
2 Jfr LvDG 1 s. 131 if, HsHNS s. 61 f. — Osäkert är överhuvud, om vi
'offerställe' ingår i något ortnamn inom OvSi. Jfr Viborg, by i Orsa (varom
ovan s. 112), och Vimo, stationssamh. i Mora (varom förf. i en komm. art. rör.
råmärkesnamnet tVimo ring).
3 Med avs. på ordformernas förekomst och fördelning i Norden kan nu hänvisas till ett komm. arb. av L. Moberg, ventilerat i seminariet för nord. ortnamnsforskning under sättningen av DNO 1: 2.
4 Här (inom dalmålsområdet) dock blott som förled i några sammansättdinar: vinstock och vinås 'smal stör, vari fågelsnara fäs'tes' Tra (DO o.
ÖDB 1 s. 19), vintuy 'plats där skogsfågeln brukar hålla sina parningslekar'
Li (DO). F. ö. är det oklart, om vin- i deåsa fall är subst. eller verb.
5 Vintertid ses orre alltjämt ofta i träden vid byn, och vinäsborna själva
åtnjuta öknamnet orrar; se förf. DNO 1: 1 s. 17 med not 3, och jämför Pers
»Rull Mats» s. 8 f 9. 13.
6 Uppt. L.L. 1917 ULMA och N. Hj. 1934 SOA. I DO befinnes *vin uppsatt som appellativ, yen -Älyd. (Ås.), med bet. 'betestrakt (trakt där flera
gässlor finnas).. Här förklaras, att »ordet — eljest bekant som ortnamn på
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redan Niss Ilj. Matsson föreslagit härledning ur vin 'lekplats
för skogsfågel'.'
Nu förhåller det sig emellertid så, att båda de ifrågavarande
»Vinen» äro belägna nära sjön Rannsi (norr el. nordnordväst
resp. söder därom) och tillhöra ett enda sammanhängande
större myrlandskap av drygt en mils längd och c:a en halv
mils bredd. Det finns således anledning misstänka, att Vinet
här tidigare varit beteckning för hela detta myrområde, ehuru
benämningen efterhand kommit att företrädesvis gälla ett par
nyttobetonade partier av området' och upphört att användas
som namn på helheten.3 Förhållandet skulle kunna tala för
att i namnet se ett f. ö. obelagt ord, ett fdal. *viån n. med
betydelsen 'vidd, vidsträckt slätmark'4, bildat till adjektivet
vid fsv. viaber fvn. viör etc. på liknande vis som dal. blån n.
'himmelsvidd, synlängd; äv. blådjup' (So Si)3, djupen n. 'djup,
djupt stä,lle' (Ä Ve Ma) 6a och niörken n. 'mörker' (mera allm.)3 b
till adj. blå, djup och mörk. Ett forndalskt *viön, normalt utvecklat till vin, bör i OvSi-mål ha givit en uttalsform med
diftongerad vokal: älvd. en — om förlusten av framför n
ett par ställen — är belagt som appellativ». Och till belysning av förhållandet meddelas följande notis, som dock icke kan anses styrka påståendet om
appellativisk användning: Då Fider-Anders I Nornäs tillfrågades, varför en
viss trakt ö. sjön Noren kallas utfinaö, svarade han: for ad
öar 'för att det finns sådana stora gässlor där'. Älvd. (FL).
i I SOA-uppt. samt i »Särna—Idre» s. 268. Den förra innehåller uppgiften,
att det vid Vinet fäb. brukat vara en tjäderlek årligen.
2 Av 0. Veirulfs karta över »Nuvarande Älvdalens kronopark n:r 1», bilagd
arbetet Skogarnas utnyttjande etc., framgår att det sydligare markpartiet
legat i ett gammalt vallningsstråk från Ö. Nornäs Ä. Man torde sålunda förr
ha talat om att plita söder- (öster-) i Vinet etc.
3 Ett minne av det äldr6 förhållandet gömmer sig kanhända i den från
Särnahåll belagda smsn Rannsjövinet: »buföra ... till ransiö vinet» 1808
SvLm 1925 h. 4 s. 35.
4 Jfr synonymt dal. vidande n. (vidds nick) 'stort område, vidd,
slätt' Bo Rä.
5 Se förf. i NoB 22 s. 147. Såsom där framhålles, är samma ordform i bet.
'horisont, synrand' känd även från Uppland.
6a,13 För Älvd. jfr NrDM s. 58 resp. 154; f. ö. se DO. Ordet mörken innehålles även i ett ortnamn i Rä: 111-örknet meirkns, skogsm. NNV Gisslarbodarna (uppt. B.L. 1939 SOA).
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i sådana fall (efter lång vokalism) se särsk. E. Liden i NoB
20 s. 242 m. anf. Ett.' Givetvis framställer jag detta förslag
endast såsom ett alternativ, som — även om kanske mindre
sannolikt — icke. får helt förbises.2
Såsom förled i en ga,Mmal sammansättning som bynamnet
Vinäs Mo är det med hänsyn till helhetsbetydelsen icke rimligt att ansätta ett fdal. *viön 'vidd'. Emellertid bör man nog
slutligen undersöka möjligheterna att förstå detta namn såsom
återgående på äldre * Viönces. Att ansätta växtordet vide (di.
etc.)3 skulle ju icke möta något fonetiskt hinder men
försvåras av att salixvegetation icke synes ha spelat någon
framträdande roll på det näs som med namnet avsetts; betr.
omfattningen jfr nedan. Återstår så eventualiteten att f. 1.
kunde vara adjektivet vid och namnet ett ursprungligt * 'råa
nces 'det vida näset'. Frågan blir härvidlag, om ett sådant
uttryck redan omkr. 1540 kan tänkas ha resulterat i ett Vin&
di. weines (jfr skrivn. venes 1539) med uttal som sammansatt
ord och slopad mellanvokal? Denna fråga synes svår att avgöra, då man icke vet .i vad mån 1500- och 1600-talsskrivningar
av 'typen Longelitt, Myeklaenghe, Svarteberg motsvara verkligt
dialektalt språkbruk eller bero på en allmännare dåtida svensk
skrivarpraxis.4 Vacklan kan emellertid tydligt skönjas redan
i äldsta Jb-längden för Moraområdet (1539). Här förekommer
t. ex. för bynamnet Myekeläng i Älvdalen skrivn. (Wester,
Öster) Mfickeleng(h) -eng(h)e 9 gånger vid sidan av .111ficklaenghe
2 ggr.5 Jag håller det därför icke för uteslutet, att ett äldre
fdal. *Viöa nces (för *Hit vita nces) redan före nyare tidens
början kunnat utvecklas eller (i analogi med stamkomposita
Det a. st. ifrågavarande danska ortnamnet Vinum (Wynum 1420 osv.)
menar Liden kunna vara ett * Vit-nar, bildat med ett »suffixalt n» liksom
no. Sletner, Flatner m. m. Men naturligtvis är detta, såsom Kr. Hald
(Stednavne paa -um s. 122) betonar, »yderst usikkert».
2 Märk det; i not 6 s. 151 f återgivna uttalandet om slika storgässlor.
3 Brukligt i sammansättningar: vidbuske, vidlöv m. fl.
4 En undersökning på bredare basis av dessa förhållanden vore utan tvivel
tacknämlig — ett avhandlingsämne?
5 Pers GPM s. 15 ff.
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brukade vid sidan av liktydiga kasuskomposita)1 ombildas till
Viånces> Yinces. Och säkert är, att namnet med sådan härledning skulle kunna få en mycket god saklig förklaring.
Jag menar, att med Vinäs ursprungligen kan ha avsetts hela
landpartiet mellan Saxviken (vid Utmeland) och Vikkarlviken
(vid Vika by), inbegripet Isundalandet. Byn Vinäs, som ä
större och äldre än Isunda 2 och förmodligen uppkommen som
kolonat från Utmeland, ligger närmare vad man kan kalla
basen av ifrågavarande näs, medan Isunda befinner sig rätt
avlägset på landpartiets bortsida och närmare dess spets — se
G103 (DNO 1: 1 fig. 3).3 Jag uppfattar förhållandet mellan
byarna och namnen Vinäs: Isunda på motsvarande vis som
förhållandet Färnäs:Noret. De större bygderna vid näsens
baser ha fått namn av näsen, under det de mindre och mer
perifera på samma näs ha benämnts efter de smärre vattenleder (sund resp. nor) vid vilka de uppkommit. Bynamnet
Färnäs, fdal. For- Fyrinces, förklarar jag i följande artikel
som ett ursprungligt naturnamn, givet ur färdledssynpunkt
och med betydelsen 'näset som är i . vägen' (besvärs- eller
hindersmotiv). Vinds låter sig förstås på ganska likartat sått.
Också här kan det vara promontoriets användning som överfartsmark och trafikanternas uppfattning av detsamma som
sådan, som varit bestämmande för namngivningen. Vinds skulle
då snarast betyda 'det (ur övertväringssynpunkt) vidsträckta
landstycket mellan (de vid samma vatten belägna) Morkarlbyoch Vikabygderna'. Näsets bas kan, illustrativt nog, sägas
betecknad av lands- och vintervägarna mellan Utrneland (Morkarlby) och Vika; se kartorna G103 och GkSV, på vilken senare den gamla vintervägen tydligare framträder i sin utprickning; jfr äv. NiVBSO. Att något slags sommarväg, åtminstone
ridväg, tidigare gått efter huvudsakligen samma stråk som
1 Ett ä. fdal. * Via MBS bör ha kunnat uppfattas ä,ven som 'videnäset',
alltså med gen. pl. av individbetecknande ordet fvn. y/KJ' fsv. vidhe (m. el.
n.?) nsv. vide (dial. äv. mask.) ösv. vid m. 'videbuske'.
2 Den räknade år 1550 9 hushåll mot Istindas 2.
3 Det i fig. 16 här återgivna avsnittet av Schallrooths karta 1676 är i
detta avseende starkt missvisande.
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-nuv. landsvägen, framgår av kartan Ls L 134: 7 1676 — här
fig. 1'6. Härför talar också det gamla vägstyckenamnet lianaknä
(Hånåknä 1846 RbDiv) för en krokig backe sydväst om
Utmelandsholen, varom se förf:s art. i NoB 24 s. 114 ff.1
Måhända är ett betraktelsesätt liknande det här tillämpade
att anlägga vid tolkningen av en del andra svenska namn på
-näs, som nu kunna förefalla svårförståeliga. Jag begagnar
det med fördel (i nedan angivna artikel) för dalska sockennamnet Nås: vid Västerdalälvens största knä, där promontoriebasen betecknas av den i yngre tid så kallade Näsvägen,
gammal vinterväg — jfr härom 1: 1 s. 85 not 1.
1 Några notiser om vägförhållandena i trakten äro här på sin plats.

Vinterväg Vika—Mora har av ålder gått ungefär så som kartorna G103
GkSV utvisa, med ett par smärre avvikelser vid Yvraden (där den löpt rakare
upp i nordnordöstlig riktning väster om byn) och vid Vikkarlviken (där den
gått upp från Siljan rätt norr om Gyrmusön och vidare åt nordnordost på
östra sidan om Hållshol). En nominell hållpunkt vid Yvraden är s. k. Vinterbron wU- strax NNV byn, där vintervägen slog in på den gamla krokiga
kärrvägen från Utmelandsholen (synlig på Gk103SV). Uppt. B.L. 1932-46,
vartill bekräftelser och komplement i brev J.R. och Hj.L. under 1946.
Rörande sommarvägsförhållandena i äldre tider har full klarhet icke stått
att vinna. Som äldst anger folktraditionen en gång- och ridväg på vilken
de döda fraktades efter häst på sammanbundna stänger, s. k. (Gamla)
Kyrkvägen, vilken skall ha gått Vika—Mora över Torrberg N Limholn och
vilken förmodligen är samma väg som på Schallrooths karta 1676 (här fig. 16)
utmärkts med västlig fortsättning över Äbbsäl och Axi fäbodar till Venjan
och samma som av Hiilphers DagbDal 1757 s. 161 omtalas som ridväg från
Mora »öfwer höga berg, ödesmark och sänkta myror, hwaräst 2 stockar eller
tälnar på längden woro lagde till broar, så at man med försiktighet borde
färdas fram». I denna väg, från Venjanshåll kallad Alimanvägen, hade man
i Vika en fast punkt vid Perushol, där vägvisare i mannaminne stått kvar;
se FsMD 1: 5 s. 150, MoraTidnJubn 1943 s. 5.
Äldsta kärrvägsförbindelsen Vika—Mora skall ha gått över Berihol—Selbäck—(Seibiicksheden sydost om Hemulån fram till) Morkarlby. Den nuvarande landsvägen över Lomsmyr synes som sådan icke vara äldre än 1800talet, ehuru Lomsmyr anlades av en Morapräst redan vid 1700-talets mitt —
se Hfilphers s. 160, ArMo s. 122. Tidigare hade man e. n. kärrväg från Utmelandsholen över Yvraden till Villas (och Vika?), från Vika till Isunda by och
Sundet mot Sollerön. I samband med nyanläggning av landsväg Vika—Ryssa
omlades och rätades år 1885-86 den nyss omtalade Lomsmyrvägen i trakten
av Lim- och Perusholarna i norra Vika för undgående av de besvärliga backarna över sagda holar (Knapelback etc.).
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Anm. Med hänsyn till efterledens betydelse kan jag icke
dela Pers mening, att namnet Vinäs — vilket förvisso funnits långt före den likbenämnda byn — som naturnamn skulle
ha gällt 'betesmarken utmed sjöstranden i Siljans inbuktning
mellan Tvärön och ... Kartnäs, nära Sollandet'; lika litet som
den i samma hans arbete tillkännagivna uppfattningen, att
ordet näs överhuvud i en rad bynamn kring Siljan (varibland
även Bonäs, Färnäs, Husnäs) helt enkelt skulle ha avsett 'sjöstrand', en uppfattning som sammanhänger därmed att vi
geografiskolade och vid bekväma kommunikationer vanda nutidsmänniskor icke ha samma förmåga att som helheter uppfatta
för ögat på närhåll oöverskådliga naturformationer. Betr. bynamnen Nusnäs Mo och Stumsnäs Rä hänvisas till en följande
artikel. Och vad angår t. ex. Bonäs Mo och Morbids Le må
framhållas, att det också här verkligen är fråga om rätt betydande, ehuru bredare och trubbigare landutsprång. För övrigt äger ÖvD-området ortnamn, som visa en ännu mera svårfattlig gammal användning av ordet näs, näml. om oöverskådligt stora landområden i vinklar mellan sammanfallande
vattendrag' eller i knän av större d:o (varom närmare se
komm. art. »Näs och Nås») — en anv. som jag i viss mån också
nedan tillämpar på bynamnet Färnäs Mo och som torde ha
spelat in tillika för fallet Hjortnäs Le.
i I sådana fall har näset i regel namn av biflödet.

Färnäs.
Färnäs är som bekant namn på en större by på östra sidan
om Siljan, inom Mora sn. Uttal:' Ants-firp el. -firns (ä.,
ålderd.) 2 ÖMo fiernås CVMo So fekrnjas — -nås (y.)3 ÖMo VMo
Mrncks4 Rä:Stu. Skrift: i fyrnxsi o. d. 1325 vidim. 1456 DD
SD5, ij fyrinesi 1442 Df 6 j fornoess 1485 Ra (DNO 1: 1 s. 158);
ffar- FarneB fl. g. 1539 46, Fernes 1550 62, Fårnes .1551 Jb;
å ffärnäsi 1550, j Färnäsi 1551, j Färnääs 1553 DD; Färnäs
1566 (- fär- 4 g. — far- 2 g. - Fer-) 69 71, Fernä13 1574, Fernnås 1588, Färnäs 1606 39 Jb; färjonäl 1651 Db; Färnääs 1663
Jb; Färnääs 1676 Ls (Farnäs 1676 Lk); Färnäs 1713 49 89 Jb;
Färnäsby 1720 renov. Lk; Färnäs 1729 To, 1757 Hill; Färnäs
- 1825 Jb, 1843 RbFä; Färnäs ArMo, G103, KbMo 1931, SOF.
Ht: Fiirniisflyt -en '(Färnäsflyt 1843 RbFä) sydligare del av
Flyten mellan Färnäs och Bergkarlås; 9Färneishult (1843 RbFä)
myrslog, troligen i samma trakt; Färnästjärne feertis- (No) o. a.1,
1 Uppt. B.L. 1933-46 (SOA).
2 Av de båda formerna är den förra upptecknad 1933 i Noret (såsom bruklig i uttrycket szlidbnr r fåryjs 'till — eg. söderöver åt — Färnäs), den
senare 1933 o. 1946 i Färnäs (med uppgift att den varit bruklig i Nusnäs och
?Noret) samt 1945 i Nusnäs (här klart genuin, jfr not 4 s. 158). Svårt är
att avgöra, om n:et uttalas sonantiskt (n) eller icke; i varje fall är sonantiseringen icke stark. Men alla tre konsonanterna rns uttalas distinkt, trots att
synkoperingen av efterledsvokalen icke kan vara färsk. På synkopen beror
törhända den alternativa akutbetoningen.
3 Denna form, som i ÖMo nu är allmännast men i VMo mindre vanlig (och
i CMo icke upptecknad), synes påverkad av riksspråkligt uttal samt modern
skrivning av namnet. Som lokalt rikssvenska former kunna anges f&rn&s
(hos annars dalmålstalande, m. a. o. hos allmogen) — fcbrices (hos icke dalmålstalande).
4 Jfr not 3.
5 Se särsk. SD 3 s. 670 f.
6 I de två DD 1 s. 94 ff tryckta avskrifterna är namnformen återgiven som
fyriness resp. fyrrncesi.
7 Hos FsMD 1: 5 s. 125 meddelas även (utan proveniensuppgift) en skrivning Furuncess, av uppenbart etymologiserande natur.
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utdikad vsm NNO Färnäs by Färnästj. G103; Förnäsiinge -t
(Färnäsänget 1774 Lf, Fernäs- Färnäsäng -et -en 1843-45
RbFäNuNoVin) slogmark omkring tjärnen.
Färnäs är största byn i den del av Mora socken, som under
nyare tid benämnts »Öst(er)bygge settung» och »Östbygge
fjärding».1 Denna sockendel synes under medeltiden och något
senare ha kallats Färnäs settung (sextung -ing) -en: Formor
sexting 1435 avskr. SMR; j fornes sextunge 1440 KySo (DNO
1: 1 s. 156), förxnes sextung 1442 Df 2, fornes sextung 1457
Ra (DNO 1: 1 s. 158)3, Färnäs sextungen (— -wngen) 1493 DD
avskr., Farnes sättingen 1547 GER.
De medeltida skriftbeläggen ge vid handen att bynamnet,
som utgör en sammansättning med näs n. 'promontorium"liksom Nusnäs, Vättnäs m. fl. bynamn i samma socken, av gammalt haft två till förleden olika former: *Fyrinces och *Fornces.
Efterledens synkopering i föråldrade uttalsformen forns kan
tänkas bero på användning i sekundära sammansättningar,
bl. a. inbyggarn. färnäskarl -ar förnskeil -6er4 (Nu) = färniis(e) -ar;
jfr variantutt. färns- (trol. yngre) för vnm. Färnästjärne.
Den fonetiska utvecklingen av bynamnets förled är i flera
avseenden gåtfull. Ifall ursprungligt Fyri-, har den gått vägar
som för ett enkelt ord fdal. *fyri skulle ha varit främmande.
Uttalen för- för- måste i så. fall bero på öppning av y framför r samt (hos fär-)5 delabialisering; jfr di. uttrycket a mänx
fdal. *at myrgne 'i morgon'.6 De flerfaldiga skrivningarna
med o från 1400-talet kunde väl också fakultativt låta sig
förklaras ur samma fonem med öppning av y i annan riktning
i Jfr Hälphers s. 147, ArMo s. 11; Pers GPM s. 201, DNO 1: 1 s. 39 ff.
2 I avskriften DD 1 s. 94: fvrcenes sextung.
4 Uppt. B.L. 1945 (S0A).
3 I RAP återgivet: fornes sextung.
5 Såvida icke för- till äventyrs grundar sig på traditionella, urspr. felaktiga
skrivningar med ä för ö?
6 Se LvDG 1 s. 191 193 f 308 f. Märk även, att Färnäs och ovanliggande
morabyar utom No ha, liksom Orsa, delabialiserat vissa (sekundära och forndalska) ö-ljud till ä; jfr LvDG 1 s. 202- Fä-Be ha även bjänn för björn
o. d., vilket icke framgår av LvDG 1 s. 187; Va-Be ha rening för 'röjning'
fsv. rydhning, förmodligen i ÖMo inlånat söderifrån med ö-vokalism (jfr Envall
DBM s. 265); ytterligare något exempel (gårdsn. Jänsets) anföres 1: 1 s. 113 f.

FÄRN.Ä13

159

till å-liknande ljud' — de skulle i så fall snarast härröra
från NeSi2 — men förstås bättre, om man ansätter en växelform For- med tolkning efter alternativ b nedan3; om olika
utvecklingar av adverbet fdal. for- se ovan art. »Furåd». Formerna med a från 1539 1546 och 1569 Jb, Farneja farnäs etc.,
kunna möjligen tänkas ha avsett ett i OvSi genuint uttal med
öppet ii-ljud i förh. t. efterledens4 eller också en NeSi-form
med a < o (jfr rättv. får/at —Mot 'förlåt' DO) men kunna väl
också, liksom Farnäs 1676 Lk, bero på uteglömt övertecken.
Skrivn. fiinjo- 1651 visar folketymologisk ombildning, förmodligen föranledd av det förhållandet att vid Noret varit färjestad före broarnas tid.3 Denna ombildning är av visst intresse,
emedan den antyder en äldre folklig uppfattning om det n ä s
som i bynamnet åberopas.
Benämningen Färnäs har antagligen från början avsett det
stora näsliknande landpartiet ut mot Norsälven (1-Noret) mellan
Siljan och .Orsasjön.6 Färnäs by ligger på inre delen av dettas
sluttning mot Siljan — man skulle också kunna säga vid näsets
bas. Jämte Norets by (i Nor — Noret 1435 SMR, norett 1493 DD
osv.), som ligger alldeles invid älvnoret på spetsen av ifrågavarande näs och är avsevärt mindre7, utgör Färnäs den enda

får 'förr', märk 'mörk', deti"döre ; jfr LvDG 1 5. 307 not 48.
Skrivare för OvSi-området voro ofta bördiga från en sydligare del av
landskapet. Men ifrågav. ljudövergång torde knappast vara så åldrig.
3 Givetvis kan Får- 1551 bero på felskrivning el. felläsning för Fär-.
4 Längden 1539 visar annars genomgående användning av e som tecken
för vanliga ii-ljud såväl som för e.
5 Redan vid 1700-talets mitt var dock här flottbro liksom på 1800-talet;
se iffilphers DagbDal s. 145, ArMo s. 88.
6 Något annat näs av betydenhet finns icke vid Siljan i trakten av Färnäs
by. Jfr Haren, höglänt udde SV Färnäs hpl, vars namn beröres nedan s. 171 f;
bngn »Fäinäsudden», som för densamma angivits på NiVBSO, är i bygden
okänd. Den av Pers GPM s. 219 hävdade meningen, att ordet näs i traktens
gamla ortnamn (bynamn) icke avsett utskjutande landpartier utan helt enkelt
betecknar 'sjöstrand', är enligt min uppfattning icke hållbar. Jag hänvisar
dels till art:na »Isunda
Vinäs» och »Nusnäs—Stumsnäs ..», dels till kommande uppsats »Näs och Nås ..».
•
7 Antalet i Jb upptagna hushåll var år 1539 14 för Noret och 21 för Färnäs,
år 1550 16 resp. 29. Se Pers GPM s: 13 ff och 21 if.
1 I Ra märkes
2
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bebyggelse som kan räknas tillhöra näspartiet; se fig. 17 a.
Förhållandet mellan byarna Färnäs och Noret (geometriskt och
befolkningshistoriskt) samt deras namn (i motivavseende)
såsom redan i föregående artikel påpekats, tämligen analogt
med förhållandet Vinds : 'sunda.
Bynamnets förled kan, fonetiskt sett, bestå av antingen
vid urspr. *Fyri-: ett substantiv före fdal. *fyri n., kollektiv
ja-bildning till furu med bet. 'furuskog, bestånd av furuträd'
= fvn. fyri 'furuved, furuskog' no. di. fyre 'furuved' fsv. före-1
och sv. di. fyre fere osv. 'furuskog, furuvirke':2; eller också
vid urspr. *Fyri- *For-: adv. och prep. rsv. före di. fpn —
fin o. d. = fsv. fyrir fyre före fvn. fyri(r), resp. rsv. för
(di. far- o. d. i smsr) fsv. for etc.3
Den förra möjligheten, alternativ a, torde böra avvisas främst
av den orsaken att ifrågavarande områdes framskjutande delar
ha relativt bördig, icke alltför kalkfattig jords och att tallskog knappast kan tänkas ha varit förhärskande där före
bosättningens och uppodlingens tid. Enligt såväl sakkunskaps
som lekmannaiakttagelse går nämligen tallen bäst till på torr,
sandig och näringsfattig jord (morän o. d.). Lövvegetation på
obruten mark kännetecknar ännu i viss mån inte blott de mer
högtbelägna delarna av samma höjdsluttning öster om Siljan
(jfr bynamnet Bergkarlås 'birkebornas ås', berört 1: 1 s. 28)
utan även lägre sådanas, detta i ganska bjärt motsats mot
förhållandena på höjdsträckningens fortsättning åt söder, frånsett sluttningarna nedom Nusnäs och Garsås byar. En be-

före qvadha 'furukåda'.
Rietz s. 172a, GotlOB s. 238: före.
3 Om förhållandet mellan de en- och tvåstaviga ordformerna se HqE0 för
före s. 257 och jämför materialet hos Söderwall under for.
4 En av Kopparbergs läns hushållningssällskap nyligen gjord undersökning
av åkermarken till ett hemman i Noret (A.. Säbbens), varav någon del gränsar
mot Färnäs rå, visar reaktionstal mestadels högre än 5,9 (uppemot 6,4) pH,
vilket innebär att kalkning ej är lönande — m. a o. icke behöves — för jordbruket. Jfr f. ö. uttalanden hos ArMo s. 72, FsMD 1: 5 s. 125 samt Pers GPM
s. 215.
5 Jfr t. ex. NordFam3 bd 18 sp. 1275 (G. Malme).
6 Jfr landskapsbilderna hos FsMD nyss anf. st.
1 I smsn
2
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Fig. 17 a. Området Fändis—Noret—Vattnits--Bergkarlås i Mora sn. Avsnitt
av Gk103SV.
11-496185
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nämning med betydelsen 'furunäset' skulle knappast heller på
ett tillfyllestgörande sätt ha karakteriserat landpartiet ifråga
i förhållande till de sydligare näsformationer, som ursprungligen avsetts med bynamnen Nusnäs och Stumsnäs — se följ.
art. Det vanliga ordet för 'furuskog' i gamla österdalska ortnamn är f. ö. *tälle, ingående i bl. a. landnamnen vid Siljan
Tällniis So-Si och Tällberg Le. Mot alternativet tala också, såsom
redan ovan antytts, de upprepade medeltida skrivningarna med
o av bynamnet.3Med alternativ b kan bynamnet Färnäs få en förklaring,
som ur sannolikhetssynpunkt är att föredraga. Jag uppfattar
det som ett vägstyckenamn med bet. 'näset som ligger fö'r,
som är i vägen', uppkommet i samband med färd efter vattenleden Siljan—Orsasjön. För den nedifrån kommande skymde
näset sikten uppåt Orsasjön, och — vilket var viktigare —
hindrade fri körning efter nämnda led. Den strömartade förbindelsen mellan de båda sjöarna, tNoret (nu vanligen kallad
Norsälven eller Älven — Än), är vintertid ofarbar emedan där
icke fryser eller blir hållbar is. Ett nedre parti därav, utflödet
i Siljan, benämnes av denna orsak Glott -et g7r6t -e.2 Ett större
»glott» finns dessutom ovanför Noret, i Orsasjön, och för
dettas skull nödgades man köra efter land (på östra sidan)
framåt Legranäs. Man måste alltså köra upp i trakten av nuv.
Färnäs eller Norets byar och tvära över en större eller mindre
del av det ifrågavarande landpartiet för att komma fram till
Orsasjön och ut på bekväm vattenväg3; jfr fig. 17 b. Näset
1 En form av fsv. fora f. med synonym bet. 'furu(skoe synas dessa skrivningar (for- For-) icke gärna kunna representera.
2 Om ordet se 1: 1 s. 30.
3 Det har icke visat sig lätt att i orten erhålla säkra besked om hur vintervägarna av gammalt gått vid Noret oår Färnäs. Genom upprepade förfrågningar (särsk. åren 1945-46) har jag emellertid kommit till följande resultat.
Tre olika huvudmöjligheter ha funnits för vinterkörare från Siljanshållet:
1. En väg, som i möjligaste mån följde sjöstränderna, gick upp genom Norets
by (övertvärande näset vid Norsälven) och fortsatte frammed östra landet förbi
Orsasjöglottet, varefter den sakta svängde ut förbi Legranäs och Vattnäs (innanför Käringön) med en avstickare åt nordost för dem som skulle upp i sistnämnda by eller Maggås. 2. Åsbyarnas (Bergkarlås, Risa, Maggås osv.) folk
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ifråga utgjorde således i dubbel Måtto ett hinder för sjöfararen.
Namnet fdal. *Fyrines (— *Fornes) hör med sådan tolkning
till den grupp av färd.vägsnamn, vilkas anledningar kunna betecknas som »hindersmotiv».
Samma namn Fyrinäs fPnnets förekommer som levande naturnamn vid Oxberg Mo, -näml. för en framskjutande landtunga ONO sagda by mellan älven och Dysåns mynning.'
Som bildningar med samma determinativ i liknande betydelse
må här ytterligare anföras Fyriskalle (ffäriskalla ack. 1550 Db,
Fyriskalla 1764 Lk, Fyri- Fyrisskalle ArMoVe)fbisköl, nordlig
udde på Sandön i Venjanssjön och gammalt råmärke Mo : Ve,
samt Fyriberg (Fin- Kli-) berg o. fäb. 2 st. i OvSi och Föreberg
fl. st. i Sverige — berörda i komm. art. » Vindförberg».2 För(e)adv. i namn på näs- och bergformationer måste betyda antingen
'framför' eller 'i vägen' och kan avse dels (hinder och) skydd för
vind såsom i fallen Vindförberg och Vindförnäs fl. st. ÖvD,
togo vanligen vägen uppgenom Färnäs och Flyten. Uppkörningsplatsen bestämdes härvid i viss mån av forans storlek. Oftast körde man nog upp på
Haren (Harbacken), men om lasset var stort, föredrog man att fara upp i Bäckviken öster därom — den här utrinnande bäcken var tämligen ofarlig. Från
Färnäs by fortsatte vägen vid majstången uppåt Flyten, där den i huvudsak
följde nuv. ägovägen. För orsakarlar, som icke skulle upp i åsbyarna, avtog
i Bergkarlås väg åt nordväst, som vid Vattnäs förenade sig med landsvägen.
Denna väg begagnades ibland även av vattnäsbor. 3. För de senare fanns
ytterligare en möjlighet, näml. att från Färnäs köra en gammal kärrväg, vilken genade av åt nordväst över Hindrikes hed, gick tämligen parallellt
med vattendraget Vasseln—Rovån (på västra sidan) men överkorsade denna
ej långt från mynningen. Se f. ö. fig. 17 a—b. Anmärkas må, att A. Nilssons
karta i GPS, vilken egentligen avser Solleröns vägförhållanden, är mycket
ofullständig beträffande de i förh. t. Sollerön mer perifera vägarna och därför
ganska missvisande i vad gäller här ifrågavarande trafikleder. Vintervägarnas
läggning på Siljan mellan Östbyggelandet och Soll kunde emell. växla efter
olika år och årstider: ibland gick huvudleden närmare Sollerön, ibland närmare
östra landet, beroende på hur råkarna slogo upp, som köraren fick slingra sig
emellan.
1 En homonym, urspr. *Fornces, ligger kanhända också till grund för nu
s. k. Farniisudde (G97) vid sjön Hunn i Vika sn Dal?
2 För bergnamnen bör dock även öppenhållas möjligheten, att som förled
kan ingå subst. före 'furuskog, -virke'.
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dels hinder för sikt såsom ev. i fallen Fgriberg OvSil och dels
därjämte hinder för rak och bekväm framkomst såsom antagl. i
fallet Färnäs Mo. Jfr härtill det vanliga dialektala uttrycket ligga
före kig-fr o. d. Mo So 'vara i vägen (till hinder)'. Beträffande
variantformen fdal. *Fornces må i semologiskt avseende anmärkas, att även adverbet di. for- i en del sammansättningar
har betydelsen 'framför (till skydd el. hinder)' ex. förlåt m.
'förhänge', förhage förrodgård m. 'ut i vattnet förlängd gärdesgård' — se ovan art. »Furåd». Inom Siljansnäs sn finnas
f. ö. ett par naturnamn på ursprungligt *For-, som möjligen
ha denna betydelse, näml. Förnäs -näsudden'-'fr- (äv.
udde vid Alviken SV Näsbyggebyn, och Förberg -et s. u., hg
med fäb. SV Almo = För- Fårberget o. Fårberg fäb. G96.2
För dessa fall må annars erinras om fvn. app. fornes och forberg
'framstickande näs resp. bergparti', som ligga bakom vissa
norska gårdnamn.8
1 Då det här gäller gamla naturnamu, finns ej anledning att med J. Nordlander (SvLm 15: 2 s. 25) betr. ett par bebyggelsebetecknande svenska För(e)berg tolka dem som »namn med omedvetet vidhäftad preposition». För ett
gäkert sådant fall, Frösöns tFörberg -a (ä. firir berghi, fore bcerghe) jfr
nu Ahnlund JämtlHärjHist 1 s. 517 if.
2 Namnformen Förberget är på G96 satt för höjdkomplexets östra del,
Fårberget för dess västra! Men att ett och samma namn egentligen bör
gälla för hela komplexet, framgår av att Fårberg fäbodar ligga fördelade på
båda (av en bäckdal skilda) partierna.
3 Se NG m. ledn. av Freg.

Nusnäs—Stumsnäs och Jäckvik—Rättvik.
En serie (eller två) av gamla strandkonturnamn på Siljans
östsida.

Rubrikens första namnpar avser två bybebyggelser vid Siljan,
inom resp. Mora och Rättviks socknar.
Nusnäs, utt. nisikesnds o. d. (NuGalloVi) nöks- o. d. (FäVaKrå)
nits- (Bon) Mo nobks- 0 now- nöys- So ntåsnc'es Rä (=
Skrift: j nwsnffls 2 g. 1485 (DNO 1: 1 bil. 5), i nwtznsi 2 g.
1497 (här bil. 2) Ra; nuBnes -neB fl. g. 1539, NuBneB 1546
Jb; i nutznäs, på Nuutznääs 1548 Db; Nusnes 1550, Nudtznes
1551, Nundznäs 1562, Numsnäs 1566, Nws- NuBnäs nuBås
1569, NuBnäs 1571, NusnäB 1574, Numznäs 1595, Numsnäs
1606, NumBnääs 1663 Jb; Nusnääs 1676 Ls (Nusnäs 1676 Lk);
Numsnäs 1713 Jb; Nusnäs 1729 To, Nuusnxs 1730 Sil; Nusnäs 1757 Häl; Nusnäs 1749 89 1825 Jb; Nusnäs 1843 RbNuGa;
Nusnäs ArMo, G-103, KbMo 1931, SOF. Ht: (Stora) NUS12ä8änget, slogmarksornråde — skr. Nusnäsänget Nusänget 2, St.
Niisnäsänget — Stora Nusnäs 2 1843-46 RbNuG alloDiv.
Nusnäs by är belägen på ett större näs av grovhuggen
form; se 1: 1 fig. 3. Namnets förled utgöres säkerligen av ett
ord ä. fdal. *hnåter nmfsv. *wnter m., motsvarande no. di. nut
(— njut) och nuta f. samt fvn. hnictr resp. hnbta med bet.
'knota, knöl (utväxt på träd, äv. bergstopp o. d.)'. De norska
1 Uppt. B.L. 1931-49 (SDA). — I närliggande byar säges vanligen blott:
rumsadverb (bort -a, ut -e, öst -e)+ å näset (med ack, vid riktning, dat. vid
befintlighet), varvid ut -e (Fä) avser Nusnäsbyns läge längre ned efter sjön
Siljan som vattendragsparti betraktad.
2 Huruvida i formen Nusän get föreligger skrivfel eller en vid ifrågav.
tid brukad kortform (med mellanledsellips), är omöjligt att avgöra; liknande
form finns ej upptecknad som levande. Motsv. anm. får göras för skrivn. Stora
Nusnäs, väl förkortning för St. Nusnäsänget.
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orden anses av Torp delvis vara = no. knut knuta fvn. knidr
knilta med dialektal övergång av kn till (h)n, men delvis förutsätta ett germ. *hnut- (*hnuP-) med grundbetydelsen 'noget
rundaktig som stikker frem'.1 En sådan bet, stämmer in på
den naturformation, som bynamnet Nusnäs ursprungligen bör
ha åsyftat. Dettas utgångsform får antagas ha varit *Hniltsel. *Nilisnces. Någon övergång kn > (h)n är nämligen icke känd
i dalmål.2
Emellertid är det alls icke säkert, att benämningen från
första början varit en sammansättning med näs — i så fall
med betydelsen 'näset som utgöres av en *nut (framskjutande
landparti med rundad form)' eller 'som liknar en knota'. Man
får nog räkna med möjligheten, att smsn *Hnilts- *Niltsnces
är en epexegetisk utbildning av en äldre enkel jämförande
benämning *Hnilter eller best. *Hniltrinn3 nmsv. *Nut -en med
bet. 'knotan' e. d.4 Se f. ö. vidare nedan.
Ljudhistoriska och ortografiska anmärkningar. De diftongvarianter (du eij iii etc.), vilka komma till synes i uttalsformerna för byn. Nusnäs, motsvara alltigenom den för vederb.
bygder normala utvecklingen av fdal. (2.5 Assimilationen av ts
till ss (>s), som tycks ha börjat redan under medeltiden och
helt genomförts på 1500-talet, står i god överensstämmelse med
dalmålets praxis6; jfr t. ex. gårdsn. Knuts, utt. knOps Mo :Nu
knötgs knögs So.' Skrivn:a Nums- o. d. 1566 ff och 1Tundz1562 äro uppenbara förvanskningar, snarast skriv- eller läsfel
för *Nuus- resp. *Nuudz- (det senare med dz för te enligt
2 Jfr LvDG 2 s. 42.
i EG s. 465.
3 Vid ansättandet av forndalska maskulina best. substantivformer följer jag
betr. artikelns skrivning med dubbelt n (-inn) i nom. ack. Leva,nders praxis i
DG 2 s. 171 if. Jfr NrASG § 511, Wessn SySpråkh 1 § 111-112.
4 Sekundärnamnformen Husön get skulle möjl. kunna vara en gammal
direktbildning till *Nut -en som naturnamn. Detta är dock inte särdeles
troligt.
5 Se LvDG 1 s. 181.
LvDG 2 s. 95. För ortnamnsexempel se DNO 2: 2C Boss- Bots- och 3: 1.
7 Ingår bl. a. i ortn. Knutssta vid Nusnäs Mo (varom se 1: 1 s. 94) och
syst. Knutsnäs -vik -ön vid Ryssa So.
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omvänd princip).' Formen på -ås 1569 saknar alldeles motsvarighet i känt språkbruk. — För namnets betoning jfr s. 169.

Stumsnäs, utt. stuinn4,3s (stuimi!-) Rä stuinisms o. d. Mo So.2
Skrift: j stwnctznes i lenghsandh sokn ... j stwctznes 1450
(här bil. '2), j stwmzsnes 2 g. — stwzsnes 1457 (DNO 1:1 bil. 4),
stormsnms 1459 (här bil. 3), j stomsnms stompsneess 1485
(DNO 1: 1 bil. 5) Ra; stummeBnes 1539, StumB- StumpBneB
1541 45, Stomsnäs 1566 71, Stundznäs 1569, StumBnäs 1613 20
JbLe; Stumnes(!) 1571, Stwmznäs 1620, Stumsnääs -nääB 1631
36 39 JbRä; stumznes 1634 KyMo; StumBnääs 1663, Stumsnäs
1713 JbRä; Stumnäs(!) 1722 bl; Stumsnäs3 o. Österstumsnäs
(pagus): Stumsnmset (istmus) 1730
1729 To, Stumsnäs
Sil'; Stumsnäs 1757 Hill; Stumnäs(!) By 1793-97 Ls; Stumsnäs
1749 89 1825 JbRä; Stumsnäs .A.rRä, G103, KbRä 1929, SOF.
Stumsnäs byar äro belägna på ett näs av mera framträdande och kraftigare skapnad än Nusnäslandet; se G103.
Namnets förled torde vara ett mot det svaga ndal. stumne
stomne svarande starkt ä. fdal. substantiv *statyn (stygn) nmfsv.
*stumn (stomn) med bet. 'stubbe, stomme' = sv. di. stumm
stomm (ösv. stom) m. 'stubbe, stubb (sädes- el. hö-); stomme's,
fsv. stomn i smsn prestastomn (-stom,pn)6 och sv. ortn. Stommen
(jordbetecknande)7, fvn. stufn stofn m. 'stomme, stuv, stubbe'.
i Påverkan av bynamnet Stumsnäs IM (se nedan) är dock även tänkbar
betr. Nums-.
2 Uppt. B.L. 1933-45 (SOA). — Bebyggelsen ifråga består av två skilda
närbelägna byar (med gemensam förvaltning), i orten kallade Västerbyn och
Österbyn = V. och Ö. Stumsnäs G103. Från Vikarbyhåll sade man förr
Näset (bort-i näset o. d.) om Stumsnäsbygden som helhet. Före 1607 har
området tillhört Leksands sn; se FsMD 1: 8 s. 8. Egendomligt nog anger dock
Torslunds karta 1729 (se DNO 1: 1 bil. 13) Stumsnäskilen som fortfarande sammanhörig med Leksandsområdet.
3 För västra byn.
4 Bestämda formen i användning som naturnamn (isthmus) torde vara en
konstruktion liksom Vattnceset och Sumbelnceset ra. m. hos samme förf. —
se DNO 1: 1 s. 28 not 2. Redan J. Eenberg begagnar den nydefinierande utbildning Stumsnäsudden (stumnäs udden 1702 UUB N 635: 4 s. 1), som nu
är vanlig.
5 Rietz s. 689b; Vendell.
6 Schlyter.
7 Se I. Lundahl i NoB 33 s. 162 fr.
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Ordet är som bekant nära släkt med de synonyma stuv och
stubbe.' Samma ord torde i egentlig bemärkelse 'stycke av
stock, stubbe' ingå i naturn. Stumsbron stinns- bro i väg över
Kvarnbäcken mellan byarna Heden och Åkerö Le, äldst troligen utgjord av en kluven stockstump. I fallet Stvmsnäs har
ordet däremot utan tvivel jämförande mening. Namnet, vars
utgångsform får antagas ha varit *Stuvns- (Stugns-) * Stumnsnes, betyder 'näset som (i formation och relativ grovlek) liknar
en stomme el. stubbe'. Om ett norskt Stumsnes av *Stufnssemologiskt annorlunda NG 7 s. 31.
På motsvarande vis som jag för namnet Nusnäs fdal. *Hnftts*Niitsnces räknat med sannolikheten av en enkel ursprungsform ä. fdal. *Hreåter -rinn nmsv. Nut -en 'knotan', antar jag
Stumsnäs fdal. *Stuvns- (Stugns-) *Sturnnsnces nmsv. Stommsnäs
vara utbildning av en ursprungligt enkel jämförande benämning ä. fdal. *Stuvn (Stugn) -inn nmsv. Stomm -en 'stubben'.
Ljudhistoriska och ortografiska anmärkningar. Betoningen
med akut, säker!, gammal, beror hos Stumsnäs liksom hos Nusnäs på s-genitiven.2 De båda äldsta skriftbeläggen (1450) synas
återge ett uttal *stuts.., de näst äldsta (1457) *stumts-; samtliga visa i så fall t-inskott mellan nasalen och 8.3 Formerna
utan n resp. m (stwctz- 1450 och stwtzs- 1457) kunna förstås
såsom fonetiskt *stygts- resp. *stylnts-, med av g resp. m nasalerat
14 och därigenom försvagad tydlighet hos nasalkonsonanten
själv.4 Vad beträffar växlingen gn (gn) mn må upplysas, att
i nutida dalmål fortfarande förekomma former med gn för
mn av ordet stumne 'stubbe': stimn Ä, stiga Mo:Ox5 ; väx2 Jfr LvDG 1 s. 51.
Se v. Friesen Mediagem. s. 84 m. cit. litt.
av t mellan (gn >)g och s får väl härmed anses styrkt för fornsvenskans vidkommande; jfr NrASG § 254: 1 med anm., gentemot Kock (anf.
arb.). Betr. mts jfr äv. skrivn. ramz- 1483 DD för byn. Ramsnäs i Sundborn.
4 Annars kännetecknas båda ifrågav. breven (Ingel Jönssons) av flera inkonsekvenser.
5 Sammansatt med detia ord är det från OvSi tydligen härrörande öknamn på
rättviksborna, Kota-Stugne2"kolstubbaf, som anföres hos Dybeck 2 s. 41 med
uppgift att det avsett karlarnas svarta rockar. Jämför omvänt den i Siljansbygder
'förekommande bngn övkaller 'älv(dals)karlar' för en bromsart som med sin gråaktiga färg påminner om den vadmalsdräkt älvdalingarna förr brukade bära.
3 Inskott
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ung mellan v och g, mer eller mindre egendomlig, är f. ö.
rikt företrädd inom samma dialektområde). För skrivn. stoffs1485 och Stumpf!- 1541 jämför dels det i fornsvenska vanliga
inskottet av p mellan m och n (ex. nampn 2, -stompn för -stomiz
— se ovan, stampnces o. d. för byn. tStamnäs i Ål — se ovan
art. »Stamnäs») och dels fall ss fsv. ympse 'ömse' och ndal.
mOnpsta Månsta by Ä, det senare behandlat i 1: 1 s. 80 if.
Formen storms- 1459 får väl förstås antingen som beroende
på felläsning från en otydlig förlaga eller som en etymologiserande förvrängning. Skrivn:a Stum- 1571 Jb, 1702 Eenb., 1722
Hol o. 1793-97 Ls behöva däremot ej uppfattas som felaktiga;
märk det ovan framhållna faktum, att s i namnets nutida
uttal kan bli i det närmaste förstummat (svagt aspirerat ljud).
Bynamnen usnäs och Stumsnäs, vilka 'sannolikt tillkommit
ungefär samtidigt och i relation till varandra, äro i själva
verket icke de enda bildningar av detta slag, som förekomma
vid sjösträckningen Siljan—Orsasjön. På samma sida om Siljan,
f. ö. just mellan Stumsnäs- och Nusnäslanden, märkas ytterligare två liknande benämningar: Kroksudden kröks- (Kroks
udde G103), skarp landtunga med krökt spets SV Garsås —
jfr ägon. tKrok (Krok i Garsås, Krok 1843 RbNuGa) — Kroks
(1843 RbGa) samt Kroksmussen och Kroksåker (se 1: 1 art.
»Muss» med fig. 11), vilka alla hänföra sig till Kroksudden
eller den därintill varande Kroksvik; Skilisnäs skshs-, nu bng
på näset närmast OSO Tjuvholmen (Skejsnäs DHB 1934 s. 88)
men urspr. säkerligen för den något östligare landtunga vid
s. k. Skäjsback nmsv. Skids-3, vilken är långsmal som en skida
(di. skid sked f.) och sannolikt från början har kallats helt
enkelt * Skid -en — se närmare 2: 2C Skäjs- 1. och 2.4 YtterSe LvDG 2 s. 28.
2 NrASG § 332: 1.
Skrivn. Skans- för namnen i detta system (Skansbäck, Skansgräfning
1843 RbNu), vilken alldeles saknar grund i dialektuttalet, beror på folketymologi i anknytning till en på det nu fridlysta Skäjsnäs befintlig jordvall
utanför en grupp järnåldersgravar (varom se J. NihMn i DFIB 1934 s. 88).
4 Genitiv på -s av starka femininer är inte alltför ovanlig i ödal. ortnamn.•
Andia exempel: Botsänget Mo, nedshavet Le, Yiksgärde So; se f. ö. 3: 2.
1

3
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ligare en i både formellt och semantiskt avseende närstående
naturbenämning är Vonnsnäs -näsudden tvånsnås Krå 9c(msn4so. d. Bon (Vensnäsudden G103 — med e för o genom tryckfel,
Wånsnäsudde FsMD 1: 5 s. 122; Mins-näset 1729 To, Vånsnäset 1730 Sil, Wånsnäs 1846 RbKrå), landutsprång i Orsasjön N Kråkberg Mol, eg. H0)97897ä8 och urspr. kanske enkelt
*Horn -et. Av samma typ är också Strängsnäs, landtunga —
smal som en sträng — vid Yenjanssjön, NY Kräggåns mynning Ve.
Hålla vi oss emellertid till Siljans östsida, kunna vi konstatera
oss redan ha påträffat fyra stycken likartade ursprungliga naturbenämningar, näsnamn av jämförande art. Ett femte sådant
är måhända det egendomliga Haren (Haren Harn 1843 RbFä)
titt. c/1T dat. årzm 2, höglänt näs vid Färnäs Mo med odling
(Hanikern, skr. Har- — Aråker, Norra o. Södra, 1843 RbFä -åkern
1846 SSkbFä) och båtstad (Harbacken, skr. Harbacken 1843
RbFä), förr äv. bebyggelse (andres a harenom 1457 Ra — DNO
1: 1 bil. 4). Namnet kan, skrivningen a harenom 1457 till trots,
näppeligen vara ett ursprungligt *Harinn till di. har m. 'stengrund', alldenstund näset — minst 10 m. högre än Siljans
'nivå (jfr fig. 17 a) — aldrig i historisk tid kan ha Utgjort ett
stengrund och något sådant ej heller är känt utanför udden.3
Det låter sig däremot förstås som en tidig, redan forndalsk
ombildning av ett ursprungligt nmfsv. *Arin (-nin)4 till fsv.
armn cerin fvn. arinn 'äril' osv., dvs. en form med analogiskt
genomfört a. Ombildningen har sin förutsättning i den osäkra
eller svaga artikulation av h, som av gammalt måste ha utmärkt dalskan, ehuru den inte förrän omkr. 1650-1700 för
OvSi:s vidkommande (utom Venjan) synes ha resulterat i all1 Se

här fig. 9 (Näsudden), bättre 1: 1 fig. 3 (Vensnäsudden I).
Uppt. B.L. 1961-39 SOA.
3 Nässpetsen kallas nu Gumsudd. Den norr om udden befintliga viken,
Harvik -en, är känd genom den härintill förr belägna s. k. Harvikssågen
eller »Harvikens ångsåg». Forsslunds uppgift MD 1: 5 s. 126, att sågverket
vore »uppkallat efter Färnäsharn, ett grund i viken», är i flera avseenden missvisande.
4 Betr. bestämda formen jfr t. ex. Wessen SvSpråkh 1 § 17; f. ö. finns fsv.
skrivn. ärynnen för bestämd form av ordet äril.
2
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mänt h-bortfall.' Förväxlingen av ä. fdal. * Arinn (-inn) med
har 'stengrund' kan tänkas ha skett på. obestämd ackusativform och särskilt i prepositionsuttryck ss (fara, gå) ut-å A-n
fdal. *å Arin, motsvarande nutida di. olto cirti2, där substantivet lätt kunnat uppfattas såsom hårin i st. f. bin, näml. av
följande orsaker: 1) akcenten (kort tvåstavighetsakc.) har i
dylika prepositionsuttryck med upptakt lätt akutiserats, 2) uddljudande h har i sådan ställning säkerligen redan i forndalskan
kunnat halvvägs förstummas — omvänt förhållande, och 3) ett
vokalmöte som det ifrågavarande, ålä-, torde direkt ha befordrat uppkomsten av ett spirantinskott, om inte själv framkallat ett sådant som uttalslättnad.3 Såsom ett visst stöd för
antagandet av omdaningen kan f. ö. åberopas det faktum, att
ordet fvn. arinn fsv. armn cerin i nordiska dialekter undergått åtskilliga olika formförändringar — se E. Abrahamsons
sammanställning av hithörande språkgods VästsvOrdst s. 16011.
Om svensk ortnamnbildning på samma ord samt avledningen
ärne n. se särskilt klj. Lindroth i Fornv. 1914 s. 125 ff, Brevner SNS s. 231 if och där anförd litteratur.
I fallet * Arin (-nin)> Haren Mo skulle föreligga ett liknelsenamn, ifall ordet armn m. i forndalskan kunde antagas ha
varit brukligt i bemärkelsen 'härd, upphöjd eldstad', och denna
bem. synes verkligen vara den centrala hos nord. arin(n); jfr
Abrahamson aa s. 174. Med hänsyn till övriga kända betydelser hos samma nord. och germ. ord (såsom fvn. arinn 'upphöjning', urnord.-fi. arina 'klippa, grund i sjön', ä. da. are
'grund', fht. n.ht. armn eren osv. 'Fussboden, Tenne, Erdboden,
Grund'; sv. di., särsk. bohusl. aril 'jordrygg, bank, ås') finner
jag emellertid skäl ifrågasätta möjligheten, att fdal. * Arin (-nin)
i detta fall kan ha haft betydelsen 'jordrygg, upphöjning, bank'
och i så fall varit en direkt karakteriserande benämning. En
1 Se närmare komm. arb. »Om bortfall och tillskott av h ..» ; och jfr
LvDG 2 s. 30 ft.
2 Uppt. É.L. 1939 SOA.
3 Jfr det undantagsmässiga bibehållandet av h (i det senare hon) i ett fall
som md o fik si h6 Äpp, se ho Jä; enl. LvDG 2 s. 32 trol, beroende på
hiatus.
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Fig. 18. Rättviken och dess del vikar med kringliggande bygd. Skiss efter G103.

forndalsk differentiering armn (— grin) 'jordbank e. d.': äril
'eldstad' vore f. ö. icke heller otänkbar.'
Förflytta vi oss nu längre söderut förbi den stora Stumsnäsformationen, finna vi att serien av näsnamn vid Storsiljan
inom Mo—Rä har en viss motsvarighet i en mindre serie av
viknamn vid den nu s. k. Rättviken inom Rä —. se fig. 18.
Dess komponenter äro:
Jäck- Ickviken ),?ek- (034o) o. d. OvSi ik- (Rä) NeSi, större
vik strax NO Stumsnäs = Ickåns mynningsvik.2 — Ickewyken
1720 renov. Lk; Ikwjken 1729 To, Ickwijken -vSken 1730
Sil; Ickviken G103 G-kSO. Namnstammen, som är belagd
alltifrån 1400-talet för olika enheter av Ickåns stora system
(-dn, -sjöerna, -berg m. m.) med skrivn. ytk- (trol. felläsning för
Ordet lever i dalmål i omljudda former på -/ (b1/ Mo Ä Vå, osv.) och
med bet.: 1. 'härd i gammalt eldhus e. d., begränsad av stenar i krets på marken; »eldpall»' OvSi, 2. 'själva golvet i öppen spis' Ma, 3. 'häll i bakugn' Rä.
2 Uppt. B.L. 1931-39 SOA.
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yek-) 1442 — se 1: 1 bil. 31, jck- 1597, ick- icke- 1607 13 m fl.,
äck-e- 1608, Eck- Jäck- 1663 m. fl., eke- 1667, Jäcke- 1676 86
m. fl., Jck- Jcke- 1677 80 m. fl., Gäck- 1696 m. fl., Gjök- 1766,
Idke- 1770 osv... (se närmare 2: 2 C Jäck- lek-), har säkerligen
primärt tillkommit viken och torde innehålla ett ord urnord.
*ekk- med bet. 'spets(igt föremål), hörn' e. d.2 Med avseende på vokalutvecklingen jämför det formskiftande dal. Axel (jässl jesl)—
exel (äkksl ed) ixel (ikksl issl) o. d. 'kindtand' 3 sv. di. jäkkel
jäkksl- no. ja/de jaksle m. ni. fvn. jaxl 'ds' och därmed avljudande sv. di. axla- ä. da. axel- samt rsv. oxeltand — ett ord
av ovisst etymon.4 På grund av att NeSi-formen tidigt kommit till användning i flera gamla råmärkesnamn (ytko stock
1442 'stocken över Ickan'5 nuv. Stocksbro, osv.) har den som
skriftform blivit dominerande; men norm alsvenskt riktigare
vore otvivelaktigt skrivningen Jäck-. Jag finner det nämligen
icke motiverat att räkna med en dubbelbildning (Jäcka, ön-typ:
leka, iön;typ) 6, primärt nyttjad som ånamn men hänförande
sig till viken och grundad på samma ovan ponerade beteckning för dess formegenhet. Detta spörsmål oavsett, kan formförhållandet Jäck- OvSi : _rek- NeSi sägas på ett märkligt och
ovanligt sätt återspegla det i Ickviken utmynnande vattendragets betydelse som gräns mellan två i språkligt, kulturellt och
folkgemytligt avseende olika bygdeområden.7
1 F. 1. (fullständigt skriven ytko-) är i detta fall genitiv av åuamnet nuv.
le/can Jäckan = lek- Jäckån. Stavningen med y för i torde här vara
av »omvänd» .natur. Rättviksmålet har näml. delabialiserat y till i ; se LvDG 1

s. 189. F. ö. jfr DNO 1: 1 s. 144 not 1.
2 Jfr fsv. ek/ca bodh 'hörnbod?' och möjligen ösv. jäcke 111. 'i stranden
nedslagen påle, hvarvid båtar fästas' (Vendell). F. ö. se s. 177 not 8.
3 Betr. växlingen mellan bruten och (framför palatal i NeSi delvis till i
utvecklad) obruten e-vokal i detta ord se LvDG 1 s. 130, och rör. palatalinflytandet i de ifrågav. NeSi-formerna jämför aa s. 209.
4 Dock trol. med Falk-Torp EW s. 478 f av germ. *ehsla- till roten ie.
ete 'essen'. Jfr f.ö. HqE0 oxeltand, TpEO jaksle, Walde-Pokorny 1 s. 112.
5 Detta går igen ännu på en karta 1667 Kr: Idka stock.
6 En iön-bildning borde i detta fall ha givit utt. *ittj-. — Om ifrågav.
namntypers förekomst inom Österdalarna se 3: 2. Här må dock förhandsvis upplysas, att iön-bildningarna äro förhållandevis fåtaliga och vanligast i Ovansiljan.
7 Jfr mitt uttalande 1: 1 s. 122.
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tHandvik -en, äldre benämning på närmast östligare större
vik, nu s. k. Åkernäsviken mellan Vikarbyn och Sjurberg
(Åkerwjken 1729 To)', vari utmynnar Amtjärnsån (= Handhwyckåen 1663 Jb, Handwykz- eller Handkärsåhn. 1698 Db),
som har sin upprinnelse i Amtjärne åm- (Amkärn ArRä,
Ammtj. G103).2 Benämningen åsyftar vikens hand-liknande
form; den har f. ö. många dalska och svenska släktingar, varom
se 2: 2 A Andsjö.3 Betr. namngivningsmotivet må observeras att
det är likhet med »grepen», det väsentliga hos handen, som avsetts; jfr Grepen (ÖregrundsG. 099 Sj60), trol. till grep f. 'handens
grepe'. — En direkt motsvarighet till rättviksnamnet föreligger
i Handviken G99, parti av Öregrundsgrepen i Hållnäs sn Upl,
med vacker handform. En namne spåras också i nuv. bebn.
Bandvik (Handvik 1542, Håndwyck 1567 osv.), gd vid en tugrenad
vik av sjön Tolken, och därmed samhöriga Hand (Hand 1292
1306, Haandh 1542, Håndwik 1549 osv.) närbelägen äldre gård,
båda i Tvärreds sn Älvsb. Den i SOÄ 7: 1 s. 237 föreslagna
tolkningen av gårdn. Hand (till ett för vissa norska ortnamn
i NG supponerat hangd 'överhängande höjd') förefaller icke
sannolik. Jag ser i namnet en tidigt överflyttad benämning
på samma ovannämnda vik: antingen en gammal ellipt av
ursprunglig sms *Handvik eller också ursprungligt enkel jämförande bng med samma mening. — De ovan återgivna namnformerna från 1600-t. för nuv. Amtjärnsån, *Handvik(s)- resp.
*Handtjärnsån, berättiga till antagandet att även bngn Am:
tjärne (ellipsform för *Amvik- < *Hamvik- < *Handvik(s)tjärne,
detta eg. ellipt av ideellt *Handvik(s)åtjärne) härrör från tHandvik -en som en tredjehandsbenämning förmedlad av ån. ÖverBenämningen Åkernäsviken gäller eg. den större, nordvästligare delen
av viken, medan den mindre (SO Åkernäs) kallas Jonesviken — med gårdsn.
Jones som förled — eller Brudvik.
2 Uppt. B.L. 1932 SOA. — Sammansättningen Amtjärnsån brukas ibland
som helhetsbenämning för vattendraget Anitj..-> Siljan. Partiellt kallas detta
numera annars Åkerån (nederst — jfr Åkerwjken To) o. Nittsjöån (kring
Nittsjö by), varvid benämningen Amtjärnsån speciellt får gälla vattendragets översta del (ovanför tegelbruket).
3 Till gruppen hör dock knappast byn. Hansjö i Orsa (hande- audesiö
1539, senare vanl. Hande- Jb).
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gången n(d)v > mv i *Handvik-, av liknande art som den vanligare n(d)b > mb (ex. i bebn. Landbobyn utt. lambu- Ve), måste
ha inträtt före ellipsbildningen, och formen ilandkörsåhn får
väl därför uppfattas som (riktigt) etymologiserande för ett
redan dåtida uttal *ammtjär(n)s- = det nuvarande. Återgångsnamnet Amtjärnsån kan betraktas soin en fjärdehandsbenärnning i förh. t. tHandvik -en.
Fdal. *REetta vik, benämning på den mindre vik med raka
stränder (i rät vinkel), Enåns mynningsvik', vid vilken Rättviks kyrkbygd är belägen och av vilken socknen fått sitt namn:
skr. rwttanik fl. g. — -wik roetwik, aff rxttavikx sokn, rwttavikx
inbyggiare -wikx soknamen 1442 or. Df (jfr DNO 1: 1 bil. 3);
1456 or., Rättwick -wickz socken 1493,
rettewiikx retwikx
rätuik socken 1508 avskr., rethuiick 1525 avtr. DD; rwtwik Bokn
1517 Arboga stads tänkebok, osv.2; utt. rdtvik (di.)3 r&tvi,k (r.
Rä reetutk ÖMo rc'etychk So, osv. Naturnamnet själv har i formen
Rättviken (Rättwyken omkr. 1664 Wallenii »Dalavägvisare»
Rättviken ArRä Brag G103; utt. t. ex. rietvipm Rä : Stu rettvekip Mo :Nu) med begreppsutvidgning sekundärt kommit att
gälla för den större inbuktning av Siljan — sjöns största vik
(urspr. benämnd helt enkelt * Viken) — av vilken Vikarbyn (förr i
skrift och ännu i folkmun oftast kallad blott Viken) fått namn 2,
yngre tid kallad Lerdalsviken; så hos ArRä.
En skrivning som Rädewycks Sochn 1676 Ls (Rade-) beror väl antingen på något skrivarmaner av sydsvensk-dansk harstamning eller på anslutning till ordet fsv. ä. nsv. adv. radhe rad(a) 'rakt, rätt' (äv. i dalska rågångsbrev) = mit. rade motsv. ty. gerad(e) 'ds', sv. di. rad adj. i uttr.
ra(d) väg 'raka vägen' (SyLm 1 s. 176).
3 Den synbarligen genuina uttalsformen med akut akcent på förleden (upptecknad av L.G. 1941) har måhända sin förklaring i namnets any. i de vanliga
prepositionsuttryCken i, till, från Rättvik — med upptakt och starkton på
namnets förled.
4 UUB P nr 290, avtryckt i SvLm 2: 11 (1884) samt i DHB 1938 s. 26 tf.
5 Begreppsförskjutningen utåt, rätt naturlig, liar ett intressant motstycke
i fallet Ktingenfjärden (för *Kringe/- 'rund'), som nu är namn på hela
den stora havsfjärden borr om Alnö i Medelpad men tydligen urspr. har gällt
det vackert halvkretsformiga inre sjöpartiet mellan Alnöns nordvästspets och
Vivstalandet.
1I
2
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alltså i bem. 'Rättviksviken'. Det är således ett misstag, då
P. Envall i DHB 1938 s. 34 antager ortnamnsforskningen vara
»enig med Wallenius om att Rättviks socken fått sitt namn
av Rättwgken i Siljan.' På vad sätt skulle den i nyare tid
s. k. Rättviken motsvara det gamla naturnamnets etymologiska
mening?
I bngn Rättvik ingår bestämd form av adj. rsv. rät —.rätt
(di. rätt)2 fsv. rätter räter fvn. rffir i bet. 'rak'. Betr. förhållandet dal. rätt (ortn. Rätt): rsv. rät 'rak' kan anmärkas,
att det har sin motsvarighet även betr. adj. rsv. slät fsv.
slätter — släter fvn. statr: dal. 3/0(43, ortn. Slätt- (ex. Slättberg
byar Le 0 kl, Slätthed skogsparti Ve osv.). Båda adjektiven
innehålla ljudförbindelsen germ. ht. Denna har endast sporadiskt i dalmål givit kt 4, såsom i dräkt f; 'dragning' (ortn.
Dräkten notvarp Si, app. smsn åtdräkt 'indragning av not'
Mo) fsv. drcet sv. di. drätt 8, sfikt f. 'stocktrappa, stätta' fvn.
stat no. stett, fdal. doctir 'dotter'.6
Man tycks sålunda förr ha särhålla nuv. »Rättvikens» smärre
vikar med olika formangivande namn. Kombinerar man de
berörda grupperna av näs- och viknamn, får man en större
sammanhängande serie av gamla naturbenämningar längs Siljans östsida: nmfsv. *Rwtta vik, tHandvik7 eller *Hand -in,
(?*Ekk-8 > *Ikk- —) *Jäkkvik eller (?*Ekki -n8 > *Ikki -n —)
1 Här åsyftas den s. k. Dalavägvisarens uttryck, rad 4 i vers 4: »men Öster
uth liättwgken wryder».
2 Rör. formväxlingen se HqE0. För dalmål jfr LvDG 1 s. 132.
3 1 vissa OvSi-mål uttalas ordet .ffitt. Jfr LvDG 1 s. 132.
4 Jfr LvDG 2 s. 44 o. 284 f.
5 Jfr Rietz s. 95 b, Bergman »samnord. é» s. 71 f.
6 Jfr NrASG § 233 anm. 2 med litt., E. Lid6n i ANF 1920 s. 42, Envall
DBM s. 12; (annorlunda) Jansson ForusvLeg s. 44.
7 Möjligen, men icke nödvändigt, urspr. * Handarvik (med gen. på -ar
av hand — i så fall tidigt ersatt med stamform).
8 Måhända äldst *Ekka- (urn. -an-) gen. av ett *ekke m. 'spetsigt föremål'?
Ur en sådan form läte sig Ich- Jäck- systemets vokalmotsättning bäst förklaras. Betr. kk jfr t. ex. rakke (1.-2. hos TpE0): rak till germ. *rek
12 -496185
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*Jiikki -n; *Stum -in 'Stommen', *Krok. -rin, *Skidh -in 'Skidan', *Nuter -rin 'Knotan', *Arin (-nin) 'Ärilen'. Dessa kunna
enhetligt förklaras som givna ur sjötrafiksynpunkt. Forna
tiders befarare av vattenleden skaffade sig orientativa språkliga
hållpunkter genom att benämna näs och vikar med särskiljande,
(direkt eller som oftast indirekt genom liknelse) formangivandel namn.
'sträcka'. Vårt namnsystems rot kunde vara en avljudande variant med k
för g av ie. *ac 'vara skarp' i nord, egg ty. Ekke etc. < *agjö-; jfr (t. ex.
hos TpEO o. HqE0) stake: stag till roten *stag *steg 'vara el. bli styv'.
För riktigare urnordisk, obestämd böjningsform av pon. vnm. *Ekki jfr
Noreen GeschNordSpr § 195.
1 Med förbehåll för den även framhållna alternativa möjligheten att * Arin
(-nin), nu »Haren», kan ha betytt helt enkelt Jordbanken' e. d.

Bilagor.
Beträffande principerna för återgivningen av här medtagna
texter se DNO 1: 1 s. 154.
Häradshövdingen Magnus Finvidssons beskrivning av rågången mellan Dalarna och Hälsingland år 1320. Efter en gammal avskrift KyOr I: 1 nr 1 s. 2. Jfr DD 1 s. 11 f, betr. auktorsuppgiften Hälphers DagbDal s. 124.
Så lånet finnes emillan rån som ähre emillan Helsingelandh

och Dalerna.
Förste rå ähr liggiandes öster söder, ifrån Ammuns bölle
fem män, ifrån Ammundsbölle heter Glottertuf wa, der ifrå
och till flate klitt, ähr en Mij11, rett wester nor till ormebergh,
dedan rårett till tångesiöbergh, der emillan ähr 1 Mij11, och
rett wester nor, dädan rårett ähr en Mijll, till Aspeknull,
dedan rårett till Salmebortt, der emillan ähr twå mält dedan
rårett wester nor till Nijsiöbeck, der emillan förb:de rå ähr
en Mij11, dedan ifrå Nijsiöbäch, och till hofwehögst, ähr en
Mijll, ifrån hofwehögst rårett till klöfwehell, der emillan
ähr 4 Män, denne här häll ligger i en Elf, heter Wågan i
samma hell der ähr ähnderån, och der skils ått Dalerna och
Helsingelandh och Herredall.
Denne Wågan kommer ifrå Herredall och till Alta kiörkia,
dädan till Bolnäs dädan till Söderalle Sokn, der löper hon i
hafwett.
Häradshövdingen Ingel Jönssons fastebrev 24/1 1450?1 (Leksand) för Olof Matsson på en jordegendom i Stumsnäs Le. Orig.
Ra. Jfr DD 1 s. 105.

Alle the som thetta breff see heller höra helsar jak jngell
jönisson heredzshöfedinghe j dala krligha, met gwdh / gör jak
1 Egentligen står i brevet Decce xl, vilket borde betyda 1340. Emellertid
måste detta vara fel, och årtalsuppgiften bör fattas såsom 1450„ För motiveringen jfr Kröningssvärd DD a. st.
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allom mannom vetterligh adh tha jak laghtingh hiolt met almoghanom vidh syöö j leghsandh sokn anno dominj M'ccexl
oppa fwntiwnde om sancte pallz dagh / stodh skwligh man niclis
laurisson j hellebeerghe j leghsandh sokn / fastade ok op lodh
skeeligh man olaff mattisson eth godz j stwnetznes j lenghsandh sokn for xiji mark paeningha / holka for:de xijl mark
for:de niclis laurisson kwndis sigh redelegha haftwe opbwridh
tu l godo noghe ok ty afthender for:de niclis laurisson sigh thet
for:de godz j stwetznes ok sinom arwm ok tu l eeghnar for:de
olaff mattisson ok hans arwm tu l oewerdelegha gho met hws
ok jordh (agir)2 akir ok eengh skogh ok fiskewant met allo
jordene tul lagom jnnan gardz ok ytan j vato ok torro j jngo
vndentanghno som the for:de jordh alf aller tul liggat haffwer
tok en til höra kan ok er for:de jordh lagbudin ok laghstandin
esse xij re faste at thetta kop pdmo 83sbiorn j limbwrghe
andres vidh sy00 peder hoffman peder torkilson mattis j vllevi
jon karllson olaff ericson olaff gwdzwlzarve stenbiorn j stamnes3 olaff pederson niclis j stenbiornaarwidh niclis j oplimishEerghe tul thes mero visso hwngir jak mit jnsegle for thetta
brett Scriwat aar ok dagh ok stadh som for scriwat star.
3. Häradshövdingen Jacop Dieknes fastebrev 19/2 1459 (Leksand) för Sebjörn Laurensson på jord i Stumsnäs Le. Orig. Ra.
Jfr DD 1 s. 109.

Alla the som thetta bref see eller höra lwsas helsar iach
Jacop diekn harishöfdinge j dala kwrligha met gudj kungor
iach allom at tha laghting war j hellom j lexand sokn
mandaghin for sancti mathias dagh Anno domini Mcccelix tha
stodh skwlighin man nigils laurinson a swtto tinge oc fastade
oc vplot sebiorn laurinson et trö seede oc iiij las eng j
stormsus met alla tillager ytan gards oc innan j. wato oc j
torre 1ngo vndantaghne for fem mark peninga hwilka peninga
han kende sik redheligha vpburit haua Oc afhende sik oc
sinom arfuom oc tileghnade for:da iordh sebiörne oc hans
är j stunget och talet skall vara 111/2.
Den inom parentes (av B.L) satta ordformen är i brevet halvt utplånad.
3 Kunde även läsas: stannes.

1 Möjligen
2

BILAGOR
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arfuom tul wwerdeligha wgho Thesse ware fasta ther tu l Jönis
kwtilson anders torlefsmagher lauris j lima nigils j hellom
pwdher olaffson iacop j hiortanes Joan sebrand son nigas j
hedaby olaff torbiörsson anders torgilson nigils halwardson oc
pxdher östensson Thes tu l mera wisso tha henger iach mit
incigle for thetta breff.
4. Häradshövdingen Peder Jönsson Skrivares fastebrev 22/2 1497
(Mora) för Erik Laurisson och Olof Sebjörnssons barn på jord i
Nusnäs Mo. Orig. Ra. Jfr DD 1 s. 158.
Alle the dandemen som thetta breff hora eller see Helsar
jach peder jonsson Scriffuare heredzdomhawande j dala kerlige
met gwdh Ger jach witerligt ath then tiid som lagatingh war
met almoghanom j1 Mora sokn wppa Sool Anno dominj
M'cd°xcvij° sancte peded dagh cathedra Tha kom for retten
jonB phinwidson wppa lauris sebiörnssonB wegna aa moghe j
Mal wngh sokn fastade och wplothe erik laurissson och olaff
sebiornssonB barnom fyre tegeland jord j nwtzwesi for x marker peninga och swa margte sisterdel for thet erik fodde och
sitte henne j (loden j same gotz nwtznwsi hwilke for:de tighe
marker peninga for:de lauris kendes redelige hawe tul gode negro
Thi affhender han sik och synom arffwm thenne for:de jord och
tilegnar henne erik och olaff sebiornssonB barnonz och begges
there& arffwom till fflwerdelige mgo och erik fjerdelin margite
sisterdeel effter the gaaffwe then alle met godom wilie fraa
sik j hwss jord skogh fiskewatn nr och firre engo wndantagno som ther nw tilligger och aff aller tillighet hauer Tesse
xij are fastemen Swen biornolfson lauris sebiornsson jap j
ketilzbodom2 bonde halwardson jonB olsson halward olsson erik
esbiornsson anderB halwardson engilbrecth nielB halwardson
olaff olsson tosB birgir Tiil ytermere visse ath swa Eer j sannindh tha henger jach mith jnczigh/e her nidhen for thetta
breff Som giffwidh och scriffuid wr dag stad och aar som
forscrifuit Staar.
1 Här (vid radövergång) står faktiskt två j.
2 Det i Kättbo levande gårdsnamnet Jofs (av *Jåps) kan återgå på här
nämnde Jäp 'Jakop'.
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5. Häradshövdingen Jöns Pederssons beskrivning av rågången
mellan f. Härads- och Näsbygge fjärdingar av GLE enligt synebrev 21/2 1548 (Leksand). KHA ser. 1 A: 1 fol. 141 r. Jfr DD 3
s. 88.
— — Thet första Rå kallas Finnebeck / thet ligger jemptå
Lexandz kyrkyo westanByön / Bå thedhan radha westher nor till
Brenbergzända / Bå råret till Kleffbergh / Bå til Måbergz klack
/ tädhan till Gödhe pung / Bedan til Degrebergzända i än till
LongzååB / Bedan till Ortegårdzmyro / fa till Hultångetierna
Dedhan till Kalmuehell / än till ÖByöbeck / Bå till OByöheedth
/ Bedhan till Skåletierna / Bå till Flateskiäär Dädan till Flatefors
/ än till Flateöö Och Bå till Flatebergh / Och thet är änderååd
emellan badha Fierdunganar. Ther möta och Jerne Boknerådt
Bameledes Sooldbyggiarenes. — —

. Namn- och ordregister.
Rörande urvalsprinciper samt använda specialförkortningar se I:1 s. 163.
Tillkommer här förkortn.: pn. = personnamn.
-a ortn. änd. 83 f 94
Akel-, se HakelAkulisbacke 38
Alderängar (na) 82 f
alderöjar 82
Aldrajbröt 83
Aldrajer Aldräj 82 ff
Alfta 36
Algutkällan 115
Allmanvägen 155
Alten 36
Altsjön -sjöarna 36
Amtjärne -tjärnsån 175
Amunds (Amus) gn. 5
Amundsarv jet 5
-an adv. 132 136 ff
-and-, -ande part. 79 ff
Andjusvarden 49
*andlid 41
-anger -angr 117 ff
Anleberget 41
-ar- (-er-) heterog. 2 6
-ar (-er — -ur) ortn. änd.
46 52 82 ff 96 f 146
*arbyggiar 137
-arv -arvet 4 ff
Asunden -arna 12 f 81
*Asundsberg -et 13
*avan (åvan) n. 80
*av (a)byggar ibn. 14
Avbyggebyn 14
Avbäcken »Hav-» 13 f
Aven (Stor-) 14

baklid 41
barn 127
Barnberg-et -bäcken -hed-en m. m. 125 f
Barnsarshål 127 f 130
Barnsgärde 127
Bergkarlås 160
bergsar ibn. 133
Biriel pn. 1
Bjoset (-er) 52 82
*bjärke 71
Björbo (Biörneboda) 127
björke m. 71
Björken 71
Björkled 40
björn (bjänn) 158
Björnsäl 46
Björsyftletet 140
bleck -bleck-et 48
Blecka -en -et 48
Blyberg 48
blåa n. 152
Bilisterna 84
Bockholmen 20 25
Bod-Lindor 87
Bofara (Boff-) 5 9
Bonäs 156
Borlänge 29
Bomn 30
borra -d 61
bort -a 166
Bottenhavet 28
Bottenån 87

Bottnen 87
Brednoret 133
Brudvik 175
Brunnsled 39
Brunnvassel- (Brunnas-)
121
Bråmå gn. 4
Bråmåarvet 4
bröt f. 94
Budsäl 26 47
Bugåsäl 46
Bylökan 78
Byn (naturn.) 77 f
Byril gn. 1 f
Byrilgård -hol 1
båt 31
båtstamn 99
Bäckebo 149
bälg (bög beg) 95
Bälter-Sven (-Swön) 116
Börel pn. 1
Dalerna 179
Dalkarlsåsen 10
Danil gn. 4
Danilarvet 4
Digerbackarna 40
Digerleden 39 f
djupen n. 152
doetir 177
dona v. 23
drag -draget 84
Draget 22
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Draggan -en 86
Dragsjön -tjärne-n 106 f
drav 86
drevled 38
Dräkten 177
drätt (dräkt) 177

Fiskgäven 7
Fisklösvarden 49
fjäll 48
Fjällberget -myren 48
fjärd 144
Flatebergh -fors -skiiiiir
-öö 182
Effare pbn., gn. 3
Flaxtjärnssten 20,25
Effarod 1
flen a., s. 48
Effelkioksänget 3
Flena -arna 48
Effer- (Efer-), jfr Äffer- Flenberg -hällarna 48
Efferarvet 4f 8 10
flenskallig 48
Effuer- Efwersuedh 4
flodland -änge 67
Eken gn., se Höken
Fornes 158 ff
Ekentjärnarna 94
Forsekvik -ekmyren 121
ekna Enge 91
*Forsvik 121
Ekner 93 ff
Fröhällarna 3 113
Ekunnberg -ån -änget 81 furåd Furåden 57 ff
91
Furådnäs 57
elfara- *elffari 7
Fyri- (Fin- Fili-) 164 f
en räkn. 55 f
Fyriberg -näs -skalle 164 f
-en art. f. 37
Fågellekmyren 109
-end- (-end-) 81
Fårberg -et 165
-er-, se -arfärjestadh 65 139
Ert- Erter-, se Ärt- Ärter- Färjo- 159
Ertteberg Fäboder 35
Färnäs (Föras) 2 154
Estfari 6
156 ff
Esund -en 13 81
färnäs (e) -ar ibn. 158
Esundsberg -et 13
Färnäsflyt-en -hult 157
-et art. n. 37 52 82 84
färnäskarl -ar 158
exel (eg) 174
Färnäslandet 149
Färnäs settung 158
Fagerled 40 100
Färnästjärne 157
fala f. 53 f
Färnäsänge -t 158
Falan -un 53
före n. 160 f 164
Faluträdet (-träder) 52 ff
före adv. prep. 160 164 f
-fani -farar 6 ff
Förberg -et 164f
Farnäsudde 164
förföte 60
Faräng(e)sled 39
förhage 58 60 165
Faxla (r) bäcken 37
Förhage-n -haga-n 58 f
Fili-, se FyriFörhag(s)kätte -slog 59
Finnbäek (Finne beck) 182 förlåt 60 ff -låtsäng 62
Finnfara 9
Förnäs -udden 165
Fin-, se Fyri*förrod 59 61
Fiskgatan 34
förrodgård 59 ff 165

galpa galpot 90
Gambodsblecket 48
Gambsäl 47
Gamla kyrkvägen 155
Gamla Bälgan 85
Gammelgödslan 65
ganthus -et (gansä) 40
garn 127
Garpsäterletet 140
gata 33 f
Gesunda 81
Gesundaberget 13 81
Getinghavet 14
Glott -et 162 f
Glottertufwa 179
Gode pung (Gödhe p.) 182
goffar 5
Gofstjärne 107
golp- 90
Gopal(d)- 15 90
Gops- 15
Gorrsilhavet 14
Gottnoret -norstj. 133
-grav 55
Graven (Graf wen) 55 71
grep Grepen 175
Gruckån 85
Grycken 86
Gränden 173 fig.
Gräska Gräsken 86
Grölkan (Grolkan) 85
Gröns- 15
Grönängen 15
Gudmunds (Gummus) gn.
65
Gummusgödslan 65 -hol
-vad -änge 66
Gumsudd 171
Gumsäl -sälsvederna 47
Gunmunds- (Gund-) 65
Gutsäl 47
gwdzwlzarve 180
Gäddtjärne -tjärnberg
-tjärnån 61
gärdan ( de) väder 79

REGISTER
-gärde Gärdet 112
Gävandet -undet 81
Gävunda 71 81
gödningssloge 67
Gödselkätten -åkern 64 f
*gödsla f. 64 ff
Gödslan -gödslan 64 ff
163 fig.
gödslegris -kalv 66
göran (de)dag 79 81
Gösslan 67
haekla (hakla) 72
Hafkärnberg 15
Hafftierna rå 15
Hakelbjörk -kätte ra. m.
71 ff
hakla, se haekla
Hanaflyt 109
Hanaknä (Hånå-) 155
Hand 175
Handkärsåhn 175 f
*Handvik -en 175 f
Hansjö 175
har m. 171f
Harbacken -vik-en -åkern
171
Haren 159 171f 178
Harg -såkern 112
Hass gn. 73
Hass Slamor (Hasslamor)
73
hav -hav-et 13 f 28 f
»Hav-», jfr Av(a)havande n. 80
»Havbygge fjärding» 14
Havbä,cken 15
Havet 14f
Havflyt-en -tjärne-n 15
Havsgata -n (Hafs-) 11 ff
»Havsundsberget» 13
havsvalg Havsvåg 14
hed 7 f
Hedby (hedaby) 181
*hede ibn. 6

Hedhfari -a 5 ff
Hedkarlstig 163
Hedshavet 15 170
helgletet 141
Hen- (En-) 6
Hessingen, se Häsejen
hipig hipot 89 f
Hindrikes hed 163 f
Hjortnäs (hiortanes) 156
181
*hnut- 166 ff
hofwehögst 179
hol -hol 77
Holen (Utmelands-) 149
Hornsnäs- (Vonns-) 171
hugga 78
Huggand- 78
Huggstret 78
Hultångetierna 182
Hundflen 48
Hundön 130
hus -hus 62
Hyggstret 78
*Hylia- *Hyliar- 47
Hålia 40
Hållån 91
hånka f. 77
Hånkhol (Ock-) 77
Hånå-, se Hana*Inelkn- Hälken- 91 ff
Hälknar(na) 95
Hälla (hellom) 180
Häsejen (Hessingen) 13
Högåsen 20
Höken gn. 94f
Hökendiken 92
höl hölj 47
Hölje- (Hile-) 47
i 'till' 145f 152
lek- (Jäek-) 173 ff
leka (Jäcka) -n 174
Iekberg -sjöarna -viken
-ån 173 f
Icko (Idka) stock 174

185
»Ingaren» 89
innangårds 51 136
Isala 146
Isunda 17 144 ff 154 160
Isundsbyn -fjärden -holmen — -arna -ön 144
*ruter *Iutsior 22
*Inter *Iutsior 22
ixel (isa» 174
Jerk- gn. 116
Jerksovhol 50
Jesmor 33
Jofs gn. 181
Joggsäl 46
Jon- gn. 116
Jonesviken 175
Jugen -an 23 89
Jwdzby 16 ff
Jåp (jap) pn. 181
Jäek-, jfr Iekjäeke 174
Jämtmot 135
järnbod 34
Järnvägen ortn. 11 34
jäxel (jässl o. d.) 174
Jösse (härad) 22
Kamb- Kamphav -et 15
Kane pbn. 2
Karlungsvarden 49
Katrinvarden 49
Kelogs Kelus (»Källhus»)
gn. 62
Ketteråål3 beck 63
Killingön 130
kittelöga 62
Kitten 63
Kiätelogs gn. 62
Klingerfjärden 176
Klubbeledt 39 141
Knapelbaeke 155
knubb Knubben 35
Knuts gn. 167
Knutsnäs -sta -vik -ön 167
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knäppor 23
Knäsjöblecket 48
Kola-Stugner 169
Kopparbergz Fahlu 53
Korskälla 84
»kottar» ibn. 52
Kox -kexet 142
koxlängd 142
Kringlutbäeken -myren 89
Krok (s) 170
Kroksudden -vik m. m. 170
Krossa (-er -ur) 84
kråkbergsar ibn. 133
Kråkbergsnoret 131 133
Kullvarden 49
Kumbel Grund 71
Kumbelnieset 168
Kutåflyt 77
kvantar ibn. 52
kvarn -en 37
Kvarngatan 34
Kvifala 54
kvissel 84
Kväcksäl (Qviek-) 47
Kvällsberg 135
kya 118
Kyna 118
Kyrkvägen (Gamla) 155
Kyrkvägen oxbergsom 139
Kånå gn. 2
Kånåråd -sjön 2
kåta v. 77
källa 37
källhus 62
»Källhus» gn., se Kelus
Källhusmyr 62
Käringberget -kastet -ön
130
Kättbo (ketilzbodum)
17 ff 181
Kättbosjön 18 21 24
Laduträde -t 50
-land -landet 149
Landbobyn 176

Landele- 106
landled 38
led -led-en f. 37 ff
led -led-et n. 39 45
Ledtjärnen 39
Lefs-, jfr LeksLefsnäs (Levs-) 109 f
Lejden, se Liden
leka v., jfr löka
lekan(de) -in(de) -un (de)
80
Leksand 109 f 115 180
Leksberg-et -bäck-en m. m.
(Lefs-) 106 108 ff
Lerdalsviken 176
Lerghe 86 122 -snor 86
leta 'vittja' 140
lete -lete (t) 39 140 ff
Letsjön -älven 142
Lettan -en 143
Leven 109
Levs-, se LefsLexen 109
lid f. 40 f
Lidarkvarnen 41
Lidberget (Lia-) 39
-liden 40 f
Liden (Lejden Lia) 39 ff
Lidåkern 41
Lifz- 110
ligga-före 165
Liks- 108
Liljan 86
Lima (lima) 180
Limaudahult 79
Lindberg (limbrerghe) 180
Lindor(na) 87
Lisselhav 14
Lisälen 41
Lit Liten 142
Lix- (lixan m. m.) 110
Ljuderled 39
Ljugaren 89
ljut (ljuätt n.) a. 94
loke -loke 125

Lomårkällan 129
lott -arrum 60
Lunden 112
Lunnbjörken 71
Lushavet 14
luta f. 141
Låmoberget 129
Låmål(d)Låmårberg
-tjärne 128 ff
Långblå 142
Långdraget -dragslökan
77 84
Långheden 8 f
Långkoxet 142
Långle(d) 38f 139
långledz färjestadh 65 139
Långletan 141
Långlet (e) -letet 139 ff ,
långlets (e) ibn. 139
Långletsaven -änge-t 139
långletskarl 139
Långlitu-lutuväg 141
Långlutan 141
Långlysan 142
Långsyna -en 142
Långsås (Longzåga3) 182
Läkenänget 79
längtandemat 79
löga v. 127
löka f. -lökan 84
*löka (läka) v. 79
*Lökand- 79
lönn- (mord) 129
lötrodgård 59
löva v. 84
Lövleden 39
Manberget 130
Matsäl 47
med prep. 147
Middagsberg 135
Miklåsudden. 19
Millum Heltna 95 f
*Moge (moghe) 181
»Monumentsbyn» 149

REGISTER
mor -mor 33 73 129
mor (a>karl 132
*-mord 'skog' (/) 129
Morkarlvägen 43
Musi 106
Myckeläng 153
-myr (-mör) 75 79
*myrgne (at m.) 158
Myrslogån 37
må v. 69 ff
Måberg -bäck-en m. m.
68 f
måbär 69
Mån 69
Månsta 170
Mårdblecket 48
mås (-av -bort) 70
Mälaren 29
-mör(e) möre f. 75 79
mörken Mörknet 152
Mörtetiersbo 44
Nabban 128
Naffentorp (Natfara-) 6
Nat- Nåttfari 6 f
Navardalsbleeket 48
nederlagsbod 26 34
Nissperssäl 47
Nittsjöån 175
nor -noret 132 f 154
Noret Jä 133, Mo 154
159 f
Norgarssäl 47
norr (nord) 33
norsar (nårsar) ibn. 131
133 f
Norsbrunn (Nors B.) 20
24 f
Norsälven 159 162
notskålar 98
Nusnäs 156 166 ff
Nusnäsänget (Stora N.)
166
Nusänget 166 f
nut (*nuter) 166 f

Nya -t 88
Nysälen 47
nålhus (nalus) 62
-når 133 138
nårsar ibn., se norsar
Nås 155
Nåtberg 135
Nämdkarsovholar 50
-näs 154 ff 159
Näset 1 166 168
Näsvägen 155
Nörbläst 84
Nördervik 33 135
Nördsttjärne 135
nördra 136
Ock-, se HånkOdens- (Ons-) 113
»Odensgärdet» 116
Odhin (ödhin) 113 f
»Offer-» 3
Offerbacken 115
Ons gn. 114f
Onsbacken -lindan 114 f
onsdag 113
oplimiskerghe 180
Opplisjön 142
orrar ibn. 151
orrkoja -or 109
Orsbleck 48
Ortjärne 107
-ot (-ut) a. 89 f
Oxbåssten 20 25
Päder- gn. 116
nackhavet 14
rad(a) radhe 176
Ramdal 124
ramn (rafn) 124
Ramnäs 124
Ramsnäs (ramz-) 169
Ramön (Ray-) 124
Rannsjövinet 152
Ray-, se Ram-

187
Rensjöblecket 48
rod n. 59
rodgård 59 f
Roleden 38
Rombogatan -vägen 32 ff
43
Romfartuna 9
Roteslogmyren 72
Rumbo-, se RomboRybbsäl 46
rå (råd) n. 62 f
*råd (rod) n. 2
rågata 33
råma v. 124
Råmor &mord? 129
Råmålsberg -bäck 129
rårodgård 60 63
Rårodgården 60
Rås- — Råssmyr 146
Räde- 176
Rälg (Rärg) gn. 85
Rälgan -ån 85
Rälgen 85 ff
REelgudalr 87
Rälgvallen (Rärg-) 85
rälla f. 86 88 f
»Rällen» 88 f
Rällsjö -n 86 89
Rälta 36 87f
Rält-Lindor 87
Rältån 87
rämja v. 124
Rämmesnäs 107
Räreta 87 f
räretaboer ibn. 87
Rärg-, jfr RälgRäsbäcken 85
rät rätt a. 177
Rättvik -en 176 f
Rödbergsfjället 48
röjning (rening) 158
rölla, se rälla
rör 85 f
Börge (Rörga) 86 122
*rörig -otter 86 88
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Rörpiptjärne 86

snögata 23 33
Soldtjärne 107
segel 76
Soll -erön 81
segelplats Segelplatsen 76 Sollender 81
Selbäcksheden 155
som 'liksom' 56
Seli-, se SäljeSool 181
-sen (< -sion) 105
Sooldbyggiarenes 182
setting settung (sext-) 131 sovhol -sovhol 50
158
Spjut (Spiute) gn. 2
sjunka-uppur 76
Spjutråd 2 -säl 47
Sjöbottnen 87
stam (stamn) 99 102
Sjöled 39
stamhåll (taga s.) 99 101
»Skans-» 170
Stamnäs ortn. 98 ff 170,
Skansgräfning 170
gn. 98 100
skepp 31
Stamnäsfjärden -hage
Skepphus 99
-myren 98
skid f. 170
Stamskär 101
Skida- (Skäjs-) 170
Stamö (Stamnö) 102
Skiffs gn. 115
Steenbron åth Isunda 145
skinipa f. 128
stenbiOrnaarwidh 180
Skinnhavet 14
Stenissäl 47
Skrållkölen 7
Stikäsäl 47
Skucku gn. 14
stomne, jfr stumne
Skuckuhavet 14
Stora Nusnäs(änget) 166
Skyttuliden 40
Storaven 14
skåle 62
Storbröt »-brott» 94
Skåletierna 182
storgässlor 152 f
skålhus (skalus etc.) 62
Storvarden 49
Skålnäs -näsvägen 12 34 Strängsnäs 171
Skäjsbliek -näs 170
*stumn (*stugn) 168 f
skärig 92 94
stumne (stugne) 168 f
Skärnya 88
Stumnäs ( ! ) 170
Slag- slag- 73
Stumsbron 169
Slamor -morsbäcken
Stumsnäs 156 168 ff -näs-morsänge-t 72 f
udden 168
Slikåflyten -havet 14
städja f. 75
Slogtjärne -n 72
stämma (stämna) v. 99
Slädike 73
sund 145f 154
slät slätt a. 55 177
Sundet 145
Slättberg -hed 177
Sundsbro-n -holmen —
slög (hård- lätt-) 74
-holmarna m. m. 145
slöjd (slögd) 74
Sunnan noret 134
Slöjden (Slögden) 72 74 supanmat 80
Snäll -snäll 48
Susletet 140
*snödel 48
-svad n. 125
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svarta (-å) v. 104
Svartbergssnäll 48
Svarteberg 153
Svartebergs Fäbodar 103
Svartentjärne -vik -åsen
103 ff
Svarttjärne 104 f
Sven (S~) gn. 116
Svengård (Swe'n-) 116
-synen 142
Syrbläst 84
SEefari 7
säl -säl (-sel) 46 f
Sälen 46 f
Sälja -r (Seljar) 46
Säljeberget 51
Säljeletet 140
Säljesjön -sjöarna 46
Säljeträd(e) -t 46 ff
Säls- 47
*säterbod 145
Säxleden 39
söder (sud) 33
Söder-med-sjön 149
Södervik 135
Söndagssovhol 50
Tattarön 130
tidegärd 53
Timmergatan 34
Timmerholen -arna 77
Tina, se Tyna
Tiscasioberg 105
Tisken tiskisse 105
Tjuvholmen 130
Tjytjysblecket 48
Tjäderkullen 109
tjärne 105
Tjärslekskullen 109
Tolla gn. 4
Tollaarvet 4
-tomt 3
Tomtebo 149
Tomtmyrliden 40
torbill 116
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Torholmen 20 24 f
Tors (Tords) gn. 116
Torsmo 116
Torsmoland 149
Torsnäs 116
Torsång 117 ff
Torvallen 116
toråkbill 116
tosa birgir 181
Tronsjö (Trondzkyna)
118
Trymsgrådletet 140
Trång -sviken 122
träda (sig) v. 48
träde -träde 46 ff
Trädet 51 54
Trädtjärne (Trä-) 52
Träkärnberg 52
Tuna 31
Tyna (Tina) 30f
*tyne 30
Täd (Stora T.) 71
Tällberg 162 180
tälle 162
Tällnäs 162
tärande waror 79
Tiken- 75 79
Uland 149
Ullvi (vllevi) 115 180
Ulvsliden 41
-und-, -unde 80 f
under prep. 115 f
Under holen 116
lin(g)gärde 115 f
-um -ur ortn. änd. 46
Uppåliden (Oppå-) 41
-ut a., se -ot
ut -e adv. 1 166
utangårds 51 136
Utankyrkor 136
Utbölingslokan 124
utbörding 124
ut(e)-i byn 149
utkasting 124

utmed 147
Ut-med-landet 147
Utmeland 147 ff
Utmelandsholen 149
Utrenarna 74
Vansleden 39 f
Vanuliden 40
-varden 49
vassel 37 121
Vasseln 37
Vassgal(e)n 58
Vassgårda -gården 58
Vattnzeset 168
vat ( t) sgård 58
Venjanstjärne 107
Westra Efferod 1
vi (vä) n. 112 151
vi (=--- vin) n. 151
Viborg 112 150f
vid a. 152 ff, prep. 150
vidande n. 152
Vidbäeken (Vid B.) 150
vide n. — m. 154
vid(e)buske 153
vid(e)löv 153
vidh syöö 180
*Vin 152 f
Vika 118
Vikarbyn Viken 176
Vikkarlviken 155
Viksgärde 170
Vimo 150 f
Vimo ring 12
vin n. 151f
vina v. 151
Vinbäck-en 151
Vindförberg -näs 164
Vinet 151f
vinstoek -tuv -ås 151
Vinterbron 155
Vintergrinden -led-et 39
Vinum 153
Vinvallen 151
Vinäs 150 ff 160
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Vinäsbäcken -fjärden 150
-grav(en) 55 150
vinäskarl -ar 150
Vinäskarlåker 150
Vinäslandet 149
Vitt- 'vinter' 155
Vongers gn. 111 113
Vonns- »Våns-», se HornsWågan 179
vål m. 49
vång 112 118 ff
Vång Vången 118 ff
Vångsgärde 111 ff
Wångzöhn 111
vård(e) 49
Väsaberget 130
väst -e adv. 23 32 f
Västännor 132 f
Västanå 137
Västerbyn 168
Västerleden 39
Västmedsidan 149
Västnår 138
Yfsdalsbron 12
yrkandedag 79
Yrvel 140
ytko- 174
Yvraden övräden 149
ft f. 37 136f
Aberga 146
Ack- (Ock-), se HånkÅdalen 137
Aggunmyr -en
ggen-myrsälven 75 ff
Aggun-, se Äggengärna -er 84
Agärnmyr 75
Akernäsviken 175
Åkerån 175
Alhällen 128
Åk (e)lesbacke -grinden 38
*åkled 38
Albyled 39

190

B. LINDEN, DALSKA NAMN- OCH ORDSTUDIER

ålid 41
Älidberget 41
Ålmarken 18
Än 162
-ång(er) 121 ff
Ännletet 140
-år 136 ff
Ärby 137
Åre 137
Äränget 136
åsbyggar ibn. 39
Åsbygge fjärding 39
Åsleden -led(s)berget 39
åtdräkt 177
åva åvan n. 80
Äbbsäl 47
Äffar- Äffergärde. -råd
-åsen m. ta. 1 ff
Äffarenäs (-nääs) 1 pm
Äffelkrok -kätte 3
Äffer-, se Äf farälv 137
Älven 162
älvkarlar (övkaller) 169

-ängar (na) -änge(t) 82 f
äril 171 ff
Ärtberget -knubb -led
m. m. 35 f
Ärten 35 ff
Ärteråsen (Erter-) 37 88
Äs(e)narv -hol(sbacken)
132
Ästeråsen 132
ätt 42
ö 83
ödhin 113f
-öja -öjar (na) 82f
öje öjs(byn) 16 f
Öjesjön 17
öjesvägen 21
ökarineret 131 133
öken gn., se Höken
ökenmyren -skär -än m. m.
91 ff
ökner »öknarna» 92 ff
ömse (ympse) 170
Onder pn. 116
önsgärdet 116
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önstjärne -tjärnnäs 106
öradflyt -kölen -tjärne
(-tjärnheden) 106
öregrundsgrepen 175
ösjöhed 182
öst -e adv. 1 33 166
östanmor 137 -nor 133
östanå -ås 137
östbyggegödslan 64
öst(er)bygge fj., sett. 158
Österbyn 168
österstumsnäs 168
östmedsidan 149
östnor 131 ff
»östnorsbacken» 131
östnorsbäcken -noret
-udden m. m. 131 ff
östnors(e) -ar ibn. 131
133
östnor settung 131
östnår 138
övra (yvra) adv. 149
*övrad m. 149, pari. 150
övraden, se Yvr-.
övradsbacke -kätte 149
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Fig. 1. Kättbo (Kiätebboo) och Kättbosjön med omgivningar år 1676. 18
2. Vägförhållandena kring Kättbosjön omkr. 1850-1910
21
23
3. Vägförhållandena vid sjön Jugan på 1760-talet
4. Tvistepark mellan Sollerö och Vika, Vinäs, Utmeland åren
24-25
1767-68
5. Förhållandena vid Ryssa—Budsäl på 1760-talet
26
6. Ärtled -en fäb. samt dalgången nedåt sjöarna Ärten och Fjällgrycken i Bjurs'ås sn
36
7. Sälen fäb. och Säljeträdberget i Sollerö sn
47
8. Vallningsstråken kring Sälen och angränsande fäbodställen i
Sollerö sn
49
9. Kråkbergstrakten med Gammelälven och Aggenmyr i Mora sn 77
10. Aldrajer (Aldräj) vid Mora
83
11-13: 11. Parti av ökenån vid Oxberg i Mora. 12. ökner, klippavsatsen vid »Storbrott» i Älvdalen. 13. Elmer, Enåns klippiga
fall vid Slättberg i Orsa
93
14. t Svartenåsen (Sollerö- Åsen) fäb., Svartenvik och Svart(en)tjärne 104
118
» 15. Vången vid Torsång
16. Trakten Vika—Utmeland med omgivningar år 1676
148
17. a—b : a) Området Färnäs—Noret—Vattnäs—Bergkarlås enl
161
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b) Vinter- och sommarvägar över och kring Färnäs omkr. 1850
—1910
163
18. Råttviken och dess delvikar med kringliggande bygd
173
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