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Förord 

Min verksamhet som namnforskare påbörjades med professor Harry Ståhl som 
lärare. Han var sedan min handledare fram till och med min licentiatexamen i 
nordiska språk 1971. Då jag nu fått tillfälle att för doktorsexamen framlägga 
vissa delar av mitt sjönamnsmaterial i studieform, erinrar jag mig med tacksam-
het hans lärargärning och den stora välvilja han visat mig. 

Professor Thorsten Andersson har varit min handledare i två årtionden. Det av 
honom framgångsrikt ledda Seminariet för nordisk ortnamnsforskning, där jag 
ventilerat delar av min avhandling, har erbjudit en fruktbar forskningsmiljö, som 
varit viktig för mig även under perioder då jag ägnat själva avhandlingsarbetet 
mindre uppmärksamhet. Mitt nu framlagda arbete har han granskat med tyngden 
av sin kunnighet och tillika med beundransvärt tålamod. Hans väldokumenterade 
förmåga att upptäcka onöjaktigheter i form och innehåll har i hög grad kommit 
även min avhandling till godo. För hans avgörande insatser tackar jag honom med 
uppriktighet och värme. 

Professor Lennart Elmevik har välvilligt ställt sin sakkunskap till mitt förfo-
gande; för hans värdefulla granskning av studierna, som lett till många förbätt-
ringar, tackar jag honom varmt. Jag står också i stor tacksamhetsskuld till pro-
fessor Lennart Moberg för hans sakkunniga prövning av det stora, etymologiskt 
inriktade andra kapitlet, beledsagad av viktiga påpekanden, och för lärorika sam-
tal i språkhistoriska frågor. 

Mina kolleger vid Ortnamnsarkivet tackar jag för hjälp i olika angelägenheter 
och för givande diskussioner. Efter att i tidigare skeden ha åtnjutit tjänstledighet 
för forskningsarbete har jag beretts tillfälle att slutföra avhandlingen inom ramen 
för min tjänst; för dessa förbättrade villkor har jag att tacka framför allt arkiv-
chefen Allan Rostvik. Han har beslutat att låta mitt verk ingå i arkivets serie 
Meddelanden. Till själva avhandlingen har han bidragit med förbättringsförslag i 
samband med genomläsning av texten. 

Den inte sällan mödosamma utskriften av avhandlingen har i Ortnamnsarkivet 
ombesörjts av Margaretha Gillberg, Ingegerd Gustafsson och Marianne Högberg. 
För typografi och layout svarar Björn Heinrici. Jag tackar dem alla uppriktigt för 
tålmodigt och välgjort arbete. översättningen till engelska av en sammanfattning 
har utförts av Martin Naylor. Figur 3, en kartskiss, har ritats av Inga-Lill 
Druvaskalns. Även de två sistnämnda förtjänar mitt erkännande. 

vii 



Under min forskning har jag funnit välvilliga hjälpare i en rad arkiv eller bib-
liotek. Jag nämner här bland andra de tre DOVA-arkiven vid Ortnamnsarkivets 
sida i Uppsala samt Lantmäteriverkets forskningsarkiv, Forssjö bruks arkiv, 
Katrineholms kommunarkiv, lantmäterikontorets arkiv i Nyköping, Svenska aka-
demiens ordboksredaktion, Carolina rediviva och tre av nationsbiblioteken i 
Uppsala (Södermanlands-Nerikes, Värmlands, Västmanlands-Dala). För särskilt 
tillmötesgående vill jag här tacka förutom kolleger vid Uppsalaarkiven bl.a. 
Christer Danielson, Birgitta Fritz, Clara Nev63, Per-Axel Wiktorsson och olika 
chefer för Kammararkivet (samtliga vid Riksarkivet), Håkan Ericsson (Lant-
mäteriverkets forskningsarkiv), Stig Jansson (Forssjö bruks arkiv) samt olika 
befattningshavare vid Riksantikvarieämbetet och Katrineholms kommunarkiv. 

En nästan oöverskådlig mängd meddelare i främst Sörmland har under åren 
lämnat mig topografiska och språkliga upplysningar. Många sådana uppgifter är 
värdefulla trots att de inte utnyttjats direkt i föreliggande avhandling; vissa har 
kommit till gagn tidigare. Att rättvist och uttömmande redovisa alla meddelare 
skulle här bli en alltför svår uppgift. Det känns otillfredsställande att nu inte 
kunna uppräkna samtliga hjälpare i Sörmland och annorstädes, men jag riktar i 
varje fall ett varmt tack till dem alla. Gång på gång har jag fått hjälp av Folke 
Andersson, Granhed, Floda, Hans-Gunnar Andersson vid fiskenämnden i Nykö-
ping och Börje Björninger, Örebro. Min mor, Greta Strandberg, har lämnat mig 
viktig hjälp vid de topografiska undersökningarna; med henne som bilförare har 
jag uppsökt talrika sjöar och vattendrag. 

Ingen förtjänar min erkänsla i högre grad än min hustru Eva, som alltför hårt 
och alltför länge drabbats av olägenheter framkallade av forskningsarbetet inom 
familjen. Hennes vilja och förmåga att uthärda många års undantagstillstånd är 
värd den största beundran och tacksamhet. 

Uppsala i maj 1991 

Svante Strandberg 
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1. Inledning 

1.1. Avhandlingens bakgrund 

Mitt intresse för sjönamnsforskning väcktes under 1960-talets senare del, då jag 
deltog i en rad av Harry Ståhl ledda doktorandseminarier med sjönamn som tema. 
Min 1971 framlagda licentiatavhandling i nordiska språk är till stor del inriktad 
på sjö- och vattendragsnamn. Under hela den följande perioden har det varit min 
förhoppning att kunna framlägga en doktorsavhandling om sörmländska sjönamn, 
och ett mycket omfattande material har växt fram. Förvärvsarbete och onomas-
tiska uppgifter med annan inriktning har fördröjt själva avhandlingsarbetet, men 
jag har efter hand kunnat publicera vissa hydronymiska undersökningar. Här kan 
nämnas bl.a. Hrund, *Runda, Röl och Skundern. Hydronymisk dentalavledning 
eller sekundär namnbildning? (i NoB 71, 1983), Noen och Hörtingen. Två små-
ländska sjönamn (i OUÅ 1983), Femton sörmländska sjönamn. Etymologi och 
formutveckling (i SaoS 1985), Mönstemamngivning bland sjönamn. Struktur, 
namnsemantik, kronologi (i NNN, 1987), Kontinentalgermanische Hydronymie 
aus nordischer Sicht (i Probleme der Namenbildung, 1988) och Fallet Djula. 
Tolkningen av ett dunkelt ortnamn. Om hydronymbildning med -/-suffix (i SaoS 
1988). Uppsatsen Femton sörmländska sjönamn är en större direkt förstudie till 
min doktorsavhandling. 

Sedan 1960-talet har framför allt Sörmland varit mitt arbetsfält. Genom sin 
vattenrikedom och sina många ålderdomliga namn är detta landskap ett lämpligt 
undersökningsområde för en sjönamnsforskare med inriktning på etymologi och 
namnbildningsstrukturer. Att uttömmande behandla alla sörmländska sjönamn i 
min avhandling har jag naturligt nog funnit omöjligt. Jag väljer nu att presentera 
vissa delar av mitt material i studieform. 

1.2. Vissa viktigare termer i avhandlingen 

Med sjönamn avser jag namn på sjöar eller tjärnar och namn på sjödelar med sjö-
eller tjärnbetecknande huvudleder. Gränsdragningen mellan sjöar/tjärnar och 
andra vattensamlingar kan bereda problem; det finns sörmländska toponymer 
med kärr i huvudleden som avser större vattenytor än vissa namn på -sjön (jfr 
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Jonsson 1966 s. 337). I topografiskt osäkra fall låter jag så långt möjligt namnets 
betydelseinnehåll få råda; jfr de i DSÅ 1 s. 22 f. redovisade principerna för ur-
valet av namn på mossar som i äldre tid kan ha varit sjöar och även Slotte 1978 s. 
28 f. om bestämningen av vad som är en vattensamling. Hänsyn tas självfallet till 
namnbrukarnas och upptecknarnas uppfattningar i frågan. 

Med hydronym avser jag namn på hav, sjöar, tjärnar eller andra mindre 
vattensamlingar samt vattendrag och på delar av sådana lokaliteter. Adjektivet 
dehydronymisk brukar jag om ortnamn som bildats till hydronymer genom av-
ledning. På motsvarande sätt används detoponymisk om namn avledda av ort-
namn. 

Formellt primära är ortnamn som inte är sammansatta med eller avledda av 
tidigare ortnamn; formellt sekundära är sådana ortnamn som bildats till andra. 
Primär namnbildning innebär att ett namn nyskapas genom avledning eller 
sammansättning. Vid sekundär namnbildning tar man redan existerande ord i 
bruk som namn utan att avleda dem eller låta dem ingå i (nya) sammansättningar. 
Se t.ex. V. Christensen i NoB 61(1973) s. 40 ff. om  termerna primär och sekun-
där. 

Jag använder ordet ellips om alla förändringar av typen Asp(a)sjön, Aspesjön 
> Asp, Aspa(n), Aspe(n) och gör av praktiska skäl ingen skillnad mellan fall då 
den bestämda artikeln ej omedelbart tillagts ellipsformer (t.ex. Aspesi0 > Aspe > 
Aspen) och fall då -(e)n fungerat som analogiskt betingad avledningsändelse i 
samband med elliptering (t.ex. Aspesjön > Aspen). I de senare har man enligt 
Sahlgren (1912-35 s. 58) att göra med reduktion. 

Termen ellips kan brukas även om reduktion och redukter (se t.ex. Brevner 
1942 s. 192). Jag finner dock lämpligt att efter Sahlgrens mönster skilja mellan 
reduktion (processer av typen Fränntorpsån > Frännån) och ellips (utvecklingar 
som Frännsjön > Frännen). Resultatet av en reduktion kallas redukt. Om sam-
verkan mellan reduktion och avledning (vid t.ex. bildandet av ett ånamn Vala till 
Valsior) använder jag uttrycket elliptisk avledning. En reduktion kan vara ideell 
— förkortningen av det nybildade namnets förled sker då samtidigt med själva 
namnbildningen — eller reell (typen Gceddosiosedhe > Gxddedhe). Se om ellips 
och reduktion Sahlgren 1912-35 s. 15 ff., ds. i ANF 33 (1917) s. 50 ff., ds. i 
ANF 50 (1934) s. 278 ff. och vidare bl.a. Indrebo 1924 s. 265 f., Ståhl 1976 s. 51 
ff., 108 f., 112 ff., Th. Andersson i NoB 67 (1979) s. 136 ff., H. Ståhl i NoB 70 
(1982) s. 9 ff. och Pamp 1988 s. 9 f., 96 f. 

Två av Bror Lindén brukade termer som jag funnit anledning att utnyttja i av-
handlingen är fjärravhängig och virketagsnamn; deras innebörd framgår i kap. 7 
respektive 4. 
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1.3. Avhandlingens syfte och innehåll 

Med de framlagda studierna vill jag inte minst belysa sådana förhållanden i det 
sörmländska sjönamnsskicket som har principiellt intresse även i vidare hydrony-
miska sammanhang. Själva namnbildningen och namnens senare formutveckling 
(ellips, reduktion, ljudförändringar, analogi) beaktas i hög grad. Primär och se-
kundär namnbildning och förhållandet mellan formellt primära och sekundära 
namn är andra centrala problem. Ordet etymologi i avhandlingens undertitel får 
täcka hela det språkliga arbete som kan ligga bakom en namntolkning: morfologi, 
ljudhistoria, lexikografi, semantik. Hydronymernas innebörd ägnas stor 
uppmärksamhet; namntydningen ger ju möjlighet att bl.a. strukturera sjönamnen 
semantiskt och utnyttja dem som historiskt källmaterial. 

Avhandlingskapitlen illustrerar olika typer av hydronymiska ämnen och pro-
blemställningar. Etymologi i den nyss angivna, vida bemärkelsen spelar genom-
gående en viktig roll. Förhållandet mellan sjönamn och arbetsliv är temat för ett 
kapitel, sjönamn och folksägner för ett annat. Tre kapitel är särskilt inriktade på 
semantisk typologi, ett på detoponymisk namnbildning. Ordbildning och fonologi 
ägnas stor uppmärksamhet i den inledande studien, medan formutveckling är 
huvudtemat i den avslutande, där en stor mängd -aren-namn granskas från gene-
rella utgångspunkter. Avhandlingens innehåll sammanfattas i kap. 9. 

1.4. Tidigare sjönamnsforskning 

Två självklara utgångspunkter för svensk sjönamnsforskning är Elof Hellquists 
Studier öfver de svenska sjönamnen (Hq 1-6) från 1900-talets första årtionde och 
Jöran Sahlgrens doktorsavhandling Skagershults sockens naturnamn 1 (1912; här 
har utgåvan från 1912-35 använts). 

Hellquists stora verk är grundläggande men behäftat med allvarliga brister. 
Genom Sahlgrens kritik blev det i viktiga avseenden föråldrat redan på 1910-
talet. Den storvulet översiktliga uppläggningen är orealistisk; många svårtolkade 
namn i materialet kräver mycket mer inträngande studier än vad Hellquist fått 
möjlighet till. Bristen på underlag för tolkningsarbetet (äldre belägg och annan 
information) är väl den främsta orsaken till att han gång på gång ställts inför 
övermäktiga problem. Själva namnmaterialets väldiga omfång, författarens ety-
mologiska skicklighet och stora överblick och de systematiska översikterna ger 
dock arbetet betydande värde ännu i dag. Man måste beundra Hellquist för att han 
trots svårigheterna nått så många viktiga resultat och för att han trots risken för 
misstag vågat påta sig uppgiften att lägga en så bred grund för fortsatt svensk sjö- 
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namnsforskning. För denna forskning skulle en helt ny, modern motsvarighet till 
Hellquists studier vara ytterst värdefull. 

Redan två år efter slutförandet av Hellquists sjönamnsmonografi riktade Salu-
gren 

-
gren (i SvLm 1908) kritik mot arbetet. I sin doktorsavhandling framförde han 
metodisk kritik mot föregångaren av sådan genomslagskraft och central betydelse 
att den blev epokgörande. Hans resultat rörande ellips och reduktion innebar en 
omvälvning i synen på °sammansatta svenska sjönamn och på förhållandet mellan 
formellt primära och sekundära namn. Mycket betydelsefullt, mer eller mindre 
skolbildande, blev också hans stränga krav på sakligt underlag för de språkliga 
slutsatserna. 

Hellquists och Sahlgrens verk är inbördes olika varandra men båda grund-
läggande. »Det står väl dock fast», framhåller Sahlgren (1912-35 s. 15), »att det 
just är reciprociteten mellan detaljundersökning ock sammanställning som för 
vetenskapen snabbast framåt». Genom Hellquists stora sammanställande och 
systematiserande insatser och Sahlgrens avgörande metodiska kritik med en enda 
socken som utgångspunkt skapades goda förutsättningar på det teoretiska planet 
för senare sjönamnsforskning. 

Sahlgrens inflytande kommer till synes i Erik Brevners doktorsavhandling 
Sydöstra Närkes sjönamn (1942), det största arbetet om svenska sjönamn efter 
Hellquists monografi; författaren diskuterar bl.a. viktiga etymologiska problem 
och är i hög grad medveten om samspelet mellan ord och sak. Avhandlingen har 
särskilt intresse från sörmländsk synpunkt genom undersökningsområdets läge vid 
gränsen till Oppunda härad. 

Till sjönamnsforskarna hör även Sahlgrens elev och medarbetare Harry Ståhl, 
som i många olika sammanhang behandlat hydronymer — bl.a. halländska i ett 
ännu otryckt arbete — och lämnat viktiga bidrag till belysningen av bl.a. ellips och 
reduktion. Som min handledare under hela perioden fram till min licentiatexamen 
1971 och överhuvudtaget som starkt sakligt inriktad namnforskare har han, na-
turligt nog, påverkat min syn på hydronymiska frågor. 

I förhållande till det svenska sjönamnsmaterialets väldiga omfång är antalet 
doktorsavhandlingar i ämnet mycket ringa. Att nämna från senare tid är dock Jan 
Paul Strids Nären, Njärven och Njurhulten (1981a); författaren behandlar en stor 
grupp svenska hydronymer och därmed besläktade ord etymologiskt och utreder 
bl.a. sambandet mellan förträngningar i vissa vattenlokaliteter och de senares 
namn. Ett bidrag från finlandssvenskt håll är Peter Slottes avhandling Sjönamnen 
i Karlebynejden (1978); i denna är det de hydronymiska grundorden, vatten-
namnens huvudleder, som står i centrum för intresset. 

Många viktiga bidrag till svensk hydronymi har lämnats i uppsatsens form. Det 
är omöjligt att här redogöra för alla sådana arbeten. Som en betydelsefull ut-
gångspunkt för min egen forskning vill jag dock gärna nämna Thorsten Anders-
sons uppsats Norden och det forna Europa. Några synpunkter på ortnamnens 

4 



ålder och samband (i NoB 60, 1972). Vägledande i hans olika bidrag rörande hy-
dronymer och önamn har inte minst varit belysningen av primär och sekundär 
namnbildning och den därtill knutna diskussionen kring suffixbildning och kro-
nologi; hithörande frågor har spelat en viktig roll i nordisk namnforskning efter 
den sjätte nordiska namnforskarkongressen i Helsingor 1971, vars tema var 
osammansatta natumamn. 

Vid tolkningen av ålderdomliga och etymologiskt svårbemästrade hydronymer 
tvingas man ofta rådfråga de nordiska grannländernas litteratur. På norskt håll är 
Norske elvenavne (1904), Gustav Indrebos Norske hmsjonamn 1-2 (1924, 1933), 
Per Hovdas Norske elvenamn (1966) och Kjell Venås Norske innsjonamn 3 
(1987) viktiga hjälpmedel liksom många framställningar i mindre format. Inspi- 
ration och hjälp har jag ofta hämtat ur John Kousgård Sorensens stort upplagda 
verk Danske so- og ånavne, som med början år 1968 hunnit utkomma i sju av åtta 
planerade volymer. Peter Slottes avhandling om Karlebynejdens sjönamn har 
redan omtalats. Att nämna är också den omfångsrika europeiska litteraturen om 
germanska hydronymer utanför Norden; till denna har inte minst Thorsten An-
dersson varit en vägvisare. 

Trots allt som uträttats inom svensk hydronymi står denna fortfarande inför 
väldiga uppgifter; »ännu återstår en så stor mängd bristfälligt undersökta eller 
alldeles °tolkade dunkla namn att man är frestad att beteckna sjönamnen som ett 
till största delen outforskat fält», framhåller Strid (1981a s. 11) och understryker 
behovet av ytterligare forskning i ämnet med instämmande från recensenten 
Börje Tjäder (i NoB 70, 1982, s. 187). Hydronymforskningen behöver bl.a. 
många fler regionala undersökningar av den typ Sahlgren och Brevner ägnat sig 
åt. I spänningsfältet mellan Hellquist och Sahlgren återstår viktiga frågor att 
behandla. Den senares syn på ellips och reduktion är visserligen ännu grundläg- 
gande, men förhållandet mellan avledda sjönamn — t.ex. an-stammar, ett alterna-
tiv Sahlgren 1912 (se s. 18) bedömde alltför snävt — och ellipterade former krä- 
ver vidare utredning; av vikt för ellipsforskningen är också hur man bedömer 
frekvensen av epexegetisk utvidgning inom hydronymin. En annan intressant 
fråga är om redukter oftast tillkommit genom ideell reduktion eller genom för- 
kortning av existerande former. Ytterligare belysning förtjänar i hög grad möns- 
ternamngivning och morfologisk analogi inom hydronymin. Forskningen kring 
hydronymiska suffix erbjuder omfattande arbetsuppgifter; översikten i Hq 2 över 
olika avledningsändelser hos sjönamn är i starkt behov av kritisk prövning och 
korrektion. Olika kronologiska problem behöver diskuteras. Som angelägna 
kunde här ytterligare uppgifter nämnas. 

Min strävan är i föreliggande avhandling bl.a. att framlägga nya namntolk-
ningar och att söka belysa principiellt viktiga hydronymiska frågor med den tidi-
gare forskningens positioner som utgångspunkt. 
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1.5. Materialet 

För avhandlingens tillkomst har de stora samlingarna i Ortnamnsarkivet i Uppsala 
(OAU) haft avgörande betydelse. Jag har där kunnat utnyttja inte bara de olika 
registren med deras beläggexcerpter ur äldre och yngre handlingar (medeltida 
brev och jordeböcker, kartor, topografisk litteratur m.m.), uppteckningar och 
bibliografiska hänvisningar till ortnamnsetymologier utan också kartsamlingarna, 
det välförsedda specialbiblioteket och, inte minst, fotokopiorna av en mängd olika 
medeltida brevsamlingar och andra källor; dessa kopior har i hög grad underlättat 
kontrolläsningen av medeltida belägg. 

Eftersom sjönamn förhållandevis sällan är direkt belagda i fsv. källor, har jag 
för avhandlingen och andra hydronymiska undersökningar tvingats utföra omfat-
tande excerpering ur material i Lantmäteriverkets forskningsarkiv (LMV) och 
Riksarkivet (SRA). Från LMV har jag hämtat belägg ur lantmäterihandlingar av 
skilda slag (geometriska jordeböcker, skiftesdokument m.m.) och geografiska 
kartor. I SRA är det framför allt landskapshandlingar, jordeböcker och andra 
kamerala handlingar (Kammararkivet) som fått lämna äldre namnformer, men 
också annat material, kartor, domböcker m.m., har utnyttjats. Jag har även utfört 
excerpering vid besök i arkiven för lantmäterikontoren (före 1.7.1990 lantmäte-
rienheterna i länsstyrelserna) i Sthlms 1., Söd. 1. och Upps. 1., Forssjö bruks arkiv 
(kartor m.m.), Krigsarkivet (kartor), landsarkivet i Uppsala (kamerala hand-
lingar, kyrkoarkivalier) och universitetsbiblioteket i Uppsala (handskrifter). 
Vidare har material hämtats från bl.a. Kammarkollegiets arkiv (efter excerpter i 
OAU), Katrineholms kommunarkiv och Kungliga biblioteket. Jag har också an-
vänt mig av Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister. Insamlandet av fsv. 
belägg ur tryckta källor bygger på excerpter i OAU. 

Om ej annat anges (avskr., vid, eller annat) är namnbelägg ur diplom (ej 
kopieböcker och registraturer) hämtade ur originalhandlingar. 

Otryckt dialektmaterial har hämtats ur Arkivet för Ordbok över Sveriges dia-
lekter (OSDs) och — jämte etnologiskt material — ur Dialekt- och folkminnes-
arkivet i Uppsala (ULMA). Den viktiga hjälp samlingarna i OSDs lämnat mig 
framgår, på grund av arkivmaterialets karaktär, föga rättvisande i avhand-
lingstexten. Vissa använda uppteckningar stammar från Dialekt- och ortnamnsar-
kivet i Lund (DAL). I personnamnsfrågor har Arkivet för ordbok över Sveriges 
medeltida personnamn anlitats. 

Mina egna fältstudier vid olika vattenlokaliteter har utgjort en viktig del av 
forskningsarbetet. Under årens lopp har jag vidare erhållit topografiska upplys-
ningar om sjöar och vattendrag från talrika meddelare i framför allt Sörmland. 
Sådana upplysningar har varit av stort värde vid mina hydronymiska under-
sökningar. 
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Vid geografisk lokalisering anges i avhandlingen inte länstillhörighet för plat-
ser belägna i Söd. 1. Indelningen i socknar, härad (tingslag, skeppslag) och län är 
här den som gällde före 1.1. 1952. 

En rad etymologiska ordböcker åberopas i avhandlingen. Vid anförandet av 
ord ur fornspråken hänvisar jag av praktiska skäl inte genomgående till andra 
ordböcker som kan antas vara bekanta eller åtminstone lättfunna för språkhisto-
riskt inriktade nordister. Om ej annat anges, bygger redovisningen av fsv. ord-
material på Söderwall och/eller Schlyter. Vad fornvästnordiskan beträffar bör 
Norm ordbok och Fritzner nämnas. Vid studiet av utomnordiskt material har 
jag använt bl.a. Feist 1939 och Lelunann 1986 (gotiska), Bosworth & Toller 
(fornengelska), Holthausen 1967 (fornsaxiska) och Schiitzeichel (fornhögtyska). 
För nyisländskans del har jag anlitat Blöndal och Jansson. 
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2. Fjälaren och Hullsjön 
En etymologisk undersökning 

2.1. Fjälaren 

2.1.1. Inledning 
Sjön Fjälaren ligger i Oppundasocknama St. Malm och Ö. Vingåker samt Skedevi 
sn, Finspånga läns hd, Östg. 1. (T 9GNV). Äldre belägg för dess namn är: Fiälarn 
Lacus 1670 ofå? LMV C 2, Fiälaren Siön 1673 LMV D 13, Fiällam 1674-75 
LMV C 96-1:2, Fiälam Lacus 1677 LMV C 13:34, Fiälrn (sic) 1677 LMV C 
13:41-42, Fiälam Lacus u.å. LMV C 70-1:1, Fiähn u.å. LMV C 96-1:1, Fjällen 
Lacus 1680 LMV D 14, Fiällam Lacus 1689 LMV C 11:15-16, Fiälam Lacus 
1694 LMS StM nr 49, Fiällaren Lacus, Fiällam Lacus 1694 LMV C 10:166-167, 
Fiälaren, Stoora Fiählaren, Stora Fiählaren 1707 SRA Justitierevisionen ka till-
hör. rev.-akt 1796 18/1 bl. 4, Fiälaren 1707 LMV C 104-65:1, Fiälaren 1707-11 
LMV C 70-102:1, Fiälam Lacus, Fiälam 1708 LMV D 21, Fiälam 1718 LMV C 
104-36:1, Fiällaren Lacus 1733 LMV D 29, Fiählaren, Stora Fiälaren, Stora 
Fiählaren, Fiälaren 1777 SRA Justitierev. ka tillhör. rev.-akt 1796 18/1 bl. 3, 
Fjälaren 1804 Hermelin Nyk., Fjälaren 1848 LMV C 104-36:7, Fjälaren Tham 
1852 s. 20,317,322, Fjälaren 1957 ek 9G5e. 

Skogsmark i Skedevi omtalas i ÖH 1543:1:2 f. 44 r. som häradsäga med nam-
net Fielenss ås huina. Det kan i förstone te sig lockande att förbinda denna 
namnform med Fjälaren (jfr namnet Venerna nedan), men detta identifierings-
alternativ är liksom beläggets språkliga värde ganska osäkert (jfr ÖH 1543:1:3 
s. 58). En sannolikt från 1500-talets senare del stammande rågångsbeskrivning 
upptar namnformen siälare holme för en lokalitet i eller invid sjön (Top. vol. 
580-81).' 

Upptecknade uttal för sjöns namn är fickivn (GEO 29), fictb-an (GA 31, SSg 
68) och fj&l:art (KBm 35). 

Uttalet Melon härrör från Ö. Vingåkers sn, som i motsats till Skedevi och St. 
Malm har mycket ringa andel i sjön. Det äldsta kända belägget med -11- (1674-75) 
återfinns på en karta över Vingåker och Österåker. Såväl flertalet upptecknade 

Jfr betr. dateringen Nordn 1943-48 s. 48 och, om den i aktstycket nämnde herr Sven i Vingåker, 
Collmar 1964 s. 672 f. 
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uttalsformer som det äldre beläggmaterialet talar för att Fjäl- är ursprungligare 
än Fjäll- i sjöns namn. Elof Hellquist, som vid sin behandling av hydronymen 
återger uttalet fjålarn, framhåller att formen Fjällaren, om den förekommer, är 
resultatet av folketymologisk anslutning till app. fjäll. 

Hellquist (Hq 1 s. 123 f., Hq 2 s. 14 ff., Hq 3 s. 71) ställer Fjälaren till sv. dial. 
fjäl, fjöl, fsv. ficel,fi0l, fvn. ffi/ f. 'bräde', som i sjönamnet efter hans mening 
möjligen har en ursprungligare betydelse 'flata' e.d.; den sistnämnda innebörden 
sägs föreligga i bl.a. fsv. urficelder m. 'urfjäll', för vilket han räknar med ett 
äldre *fe/ba-. I det sammanfattande avsnittet om sjönamnens semantik för han 
upp Filingen (se 2.1.6 nedan) och Fjälaren bland namn med grundord som 
betyder 'bjälke', 'stake', 'stock', 'bräda' o.d. (jfr NE s. 50 f., 318, Indrebo 1924 
s. 54, Venås 1987 s. 169). 

Med Fjälaren besläktade namn är enligt Hellquist sjönamnet Fjälen och by-
namnet Fjäle i Bollnäs sn, Bollnäs ds. tg, Gävl. 1., det fno. älvnamnet FjO, gen. 
Fjalar, och möjligen också det norska älvnamnet Fjelna. 

Fjälaren antas återgå — »så vida ej suffixväxling ägt rum» — på ett fsv. *Ficelir 
»utan omljud såsom t. ex. fno. Aspir». Se kap. 8 (främst 8.2) om möjligheten av 
sjönamn med fsv. -jr men utan i-omljud på e i rotstavelsen. 

2.1.2. Alternativet *Fil.. 'bräda' e.d. 
I sin etymologiska ordbok för Elof Hellquist (1948 s. 217) fjäl, fjöl f. 'bräda' till 
ie. *(s)phel- 'klyva' (jfr t. ex. Pokomy 1959 s. 986, de Vries 1962 s. 125, Niel-
sen 1976 s. 95). Fsv. -ficelder i urficelder m. »urfjäll, ett stycke jord som särskildt 
tillhör någon, utan gemenskap med granname i en by» (Schlyter) liksom nsv. 
fjäll m. 'avdelat jordstycke; urfjäll' ställs däremot till ie. *pel- 'vara flat' o.d. i 
ty. Feld och det däremot svarande lånordet fält i svenskan (1948 s. 215, 253, 
1288); jfr Pokomy 1959 s. 806.' Senare har Ture Johannisson (i Septentrionalia 
et orientalia s. 230 ff.) gjort sannolikt att även (ur)ficelder tillhör roten 
*(s)p(h)el- 'klyva; avskilja', om vilken se Pokomy (1959 s. 985 ff.). 

Tanken att sjönamnet Fjälaren skulle innehålla ett ord med betydelsen 'bred', 
'flat(a)', 'fält' e.d. är föga tilltalande från saklig synpunkt; sjön är inte påfallande 
bred, den inrymmer flera holmar, och den närmaste omgivningen är inte 
anmärkningsvärt flack (se T 9GNV). Av topografiska skäl är också ett från fjäl i 
betydelsen 'bräda' utgånget jämförelsenamn mindre tilltalande.2  Syftning på 

Jfr diskussionen i DS 11 s. 75 f. om bl.a. fvn. fjall n., sv . fjäll n. 
2 Vid etymologisering i avhandlingen gäller givetvis generellt — om inte annat framgår av texten — att den 

äldsta period under vilken ett ord (namn) antas vara eller kunna vara bildat inte anges genom valet (um., 
fsv., ä. nsv. osv.) av fonn för ett visst element (ord som avledningsbas, sammansättningsled, ord använt i 
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virkestäkt behöver man knappast räkna med i första hand.' Skall Fjälaren 
sammanhållas med fjäl, fjöl tycks innebörden 'bräda i bro' eller 'spång, planka 
(plankbro)' hos detta appellativ ge den bästa utgångspunkten. 

Ett bekant exempel på toponymisk användning av fjöl om en bro eller spång är 
Husbyfjol i Brunneby sn, Bobergs hd, östg. 1.; se därom E. Hellquist i NoB 4 
(1916) s. 138 f., ds. 1948 s. 217 och J. Sahlgren i NoB 11(1923) s. 118 f. Anfö-
ras kan här vidare i litteraturen behandlade namn som Fjäle, Fjöle (J. Sahlgren 
a.st., SOV 4 s. 26), Fjälebro (SOÄ 1:2 s. 43), Fjärdebäck (SOSk 11:2 s. 36) och 
Fjolatjärn (SOV 9 s. 81).2  

Från den närliggande Malmsjön i St. Malm går en bäck eller å (numera: 
Malmsjökanalen ek 9G5e) till Fjälaren. Över vattendraget leder en gammal väg 
till Östergötland, på LMV C 13:34 (1677) och LMV C 70-102:1 (1707-11) den 
enda markerade vägen i St. Malm söder om Malmsjön. Namnet Fjälaren skulle 
med syftning på en bro eller spång över bäcken vid dennas utlopp kunna vara 
ellips — med analogiskt senare -ar(e)n i stället för *-en eller *-an (jfr kap. 8) — av 
ett fsv. *Fiala(r)sio(r) 'spångsjön' eller *Fiala(broar)sio(r) 'sjön vid fjälbron'. 
Ett fsv. *Fiali m. 'fjäl(bro)sjön', 'spångsjön' är också en tänkbar utgångsform 
(jfr t.ex. Olson 1916 s. 211 ff. betr. ordbildningen) och — möjligtvis — även ett 
*Fialar m. eller *Fialur m. som uttryck för samband med en fjälbro (jfr 2.1.8, 
8.4). På det hela taget får dock alternativet fjäl- 'spång-' betraktas som osäkert: 
tillflödet från Malmsjön är mindre framträdande (man vet inte hur länge det fun-
nits bro däröver och inte heller om bron tilldragit sig någon större uppmärksam-
het), Fjälaren är en inte helt obetydlig sjö, och av de nyss åberopade översikts-
kartorna att döma har den utritade färdvägen gått strax norr om gården Malmsås, 
längre från Fjälaren än den nutida huvudvägen mellan Katrineholm och Norr-
köping (se fig. 1; jfr LMV D 13 från 1673 och LMV C 11:15-16 från 1689).3  

Sjönamnet Fälaren i Odensvi sn, S. Tjusts hd, Kalm. 1., och Hycklinge sn, 
Kinda hd, Östg. 1., återgår enligt Hellquist (Hq 1 s. 156 f.) på ett fsv. *Fcelir, 
hörande till *fel- i fjäl, fjöl eller möjligen till fal- i ett fsv. fala 'slätt' (jfr 

sekundär namnbildning). Om Fjälaren t.ex. sägs utgå frän fsv. fix/, fiol f., innebär detta sålunda inte att 
namnet efter min mening måste ha bildats under just fsv. tid utan bara att det sammanställs med belagda 
former av ordet i fråga. Ansätter jag ett urg. *Felhan, um. *Felhan eller fsv. *Fiali för samma namn, 
betyder detta att namnet efter min bedömning funnits eller kan ha funnits under respektive urgermansk, 
umordisk eller fomsvensk tid. 

Jfr Kousgård SOrensen 1958 s. 56 om möjligheten an ffrel i ortnamn åsyftar förekomst av skog. 
Jfr i övrigt bl.a. R. Ljunggren i NoB 9 (1921) s. 151 ff. (fsv. bolabro, Bulabron m.m.), J. Sahlgren i 

NoB 30 (1942) s. 148 f. (Stock-), Linnarsson 1948 s. 245 f. (Fplabro), Sk0 1 s. 90 (Bålbro), Pellijeff 
1967 s. 74 (Tiljemyran), Jorgensen 1979 s. 77 (Bolbro, Fjtellebro, Tiljebro, Stokkebro) och B. Holm-
ber 1980 s. 49 (Fjtellebro). 

Elementet Fjäl- i Fjälaren kan tänkas vara hämtat från ett namn på vattendraget från Malmsjön till 
Fjälaren; detta kallas dock 1673 Skiälobäken på LMV D 13, 1708 Stråå Åå på LMV D 21 och 1794 strå-å 
i beskrivningen till LMV C 70-102:6, f. 4 r. sp. 2 (se 7.1.6). 
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Söderwall); han anser att hydronymen snarast betyder 'flaten'. I Hq 2 (s. 14 ff.) 
saknas formen Fälaren bland de uppräknade bildningarna på -aren. Äldre belägg 
avseende denna sjö är bl.a. Fällern 1660 LMV D 10 och Fählan 1743 LMV D 
36. På T 7GNV (1966) har namnet formen Fälen. I OAU redovisade uttal är 
fctan (RK u.å.) och ,ff_ekan , fckkareit (J. Strid 1971). Bebyggelsenamnet Fjär-
dingsbo vid sjön (Hycklinge sn) skrivs Fiälingzbod 1640 KA jb, Fälsbo 1660 
LMV D 10 och Fiälingsbo 1680 KA jb. 

Relaterat till kartbilden ter sig Hellquists tolkningsförslag för Fälaren inte 
omedelbart övertygande. Jag har dock ingen bestämd mening om namnets inne-
börd.' Ett uppländskt Fälaren behandlas nedan (2.1.5). 

2.1.3. Alternativet *Ficerdh- 'öppet parti av sjö; vik' e.d. 
SAOB (F 698 f.) upptar 'tämligen stor, öppen del av skärgård eller insjö' och 
'(runt) öppet, grunt (översvämmande) vatten (särskilt om sjöliknande utvidgning 
av älv o.d.)' som två av betydelserna för app. fjärd m. Hans Jonsson (1966 s. 233 
f.) redovisar bl.a. innebörden 'mindre sjö, genom sund förbunden med större' 
och ger exempel på hithörande ortnamn använda om sjöliknande delar av vatten-
drag, bland dessa Fjärden, som avser en mindre utvidgning av Stångån i Vists sn, 
Hanekinds hd, Östg. 1. (se Lindqvist 1926 s. 82).2  Åfjärden i Lerbäcks sn, Kumla 
hd, Ör. 1., och Godegårds sn, Finspånga läns hd, Östg. 1., är enligt Erik Brevner 
(1942 s. 288) en vik av Storsjön »men betraktas mera som en särskild sjö». Ett av 
sunden vid Lindebol och Motorp avgränsat, mindre parti av sjön Täljaren i Lerbo 
sn, Oppunda hd (T 9GNO), kallas Lindbols fierden på LMV C 43-59:2 från 
1747. Namnen Hedfjärden (T 100S0) och Närsjö fjärden färden (T lOGNO) avser 
utvidgningar av Hyndevadsström (Hyndevadån) mellan Hjälmaren och Eskilstuna. 
Den i Villåttingesocknarna Flen och Mellösa belägna Stockfjärden (Ståck-
F iählen, StåckFiählen 1723 LMV C 46-75:1) kan betraktas som en utvidgning 
av ett vattendrag men minst lika gärna som en genom ett sund avskild del av sjön 
Orrhammaren (T 1OGS0). 

I sin östra del bildar Fjälaren en markerad vik. Mot nordväst sammanträngs 
sjön till en långsmal kilformad vik, som genom Fjälaresundet (ek 9G5d) övergår i 

Jan Paul Strid förbereder en studie över sjönamn i södra Östergötland: i undersökningsomrädet finns 
namnet Fälaren i Hycldinge och Odensvi, och jag lämnar det här utanför den fortsatta diskussionen. Om 
denna hydronym mera verksamt kan bidra till belysningen av Fjälaren i St. Malm är ovisst. 

2 Se även H. Stähl i NoB 31(1943) s. 106 f. (Mockfjärd) och Flemström 1972 s. 49 f. (Fjäl). Jfr 
användningen av no. fjord om utvidgade vattendrag (Indreb0 1924 s. 230, Jonsson 1966 s. 230, 232). Frän 
Särna sn, Älvdals, Särna och Idre tg, Kopp. 1., har fjord upptecknats med betydelsen 'sjöliknande 
utvidgning av älv' (H. Lindberg 1958, OAU). 
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den lilla Starrsjön (se fig. 1). Därifrån sträcker sig vattenleden vidare till sjöarna 
Visken, Brosjön och Tisnaren. Starrsjöns läge mellan Fjälaresundet och Fjälaren 
på ena sidan och Tisnare kanal och Visken på den andra erinrar i hög grad om 
den nyssnämnda Stockfjärdens belägenhet mellan tillflödet från Mellösasjön och 
sundet mot Orrhammaren. 

Starrsjön kan tidigare, betraktad som en del av Fjälaren, ha burit samma namn 
som sistnämnda sjö. Det är mycket möjligt att Starrsjön (StarrSiön 1670 ofå? 
LMV C 2, Star Sjön 1673 LMV D 13) är ett förhållandevis ungt, formellt sekun-
därt namn. Olika toponymer på Star(r)- är knutna till vattenförbindelsen mellan 
Fjälaren och Visken. Ån (nu Tisnare kanal') till sistnämnda sjö har tidigare kallats 
starra åå (2 ggr, 1500-t. senare del? Top. vol. 580-81) och Star-åå (1673 LMV 
D 13). Både Starren (störa; pluralis enl. upptecknaren) och Venerna är uppteck-
nade som namn för ängsmark vid ån (GEO 29); jfr det i (15H 1543:1:2 f. 44 r. 
uppträdande ängnamnet Starrö (Sttarrii), som tillkommit en häradsäga i Skedevi 
sn (Starra 03H 1543:1:3 s. 58). Ett Starran i ö. Vingåker (1811 LMV C 70-21:3 
beskr. bl. 5 v. sp. 1, 1818 LMV C 104-36:6 beskr. sp. 2) har använts om ett om-
råde vid Stan-sjön och ån (jfr Starrsäterkärren hos Tham 1852 s. 322). Söder om 
ån, i Skedevi, påträffas bynamnet Starrnäs (Starnääs 1680 OAUjb) och norr 
därom, i Ö. Vingåker, gårdnamnet Starrhult (Starhuullt 1620 bskpl KF 1:1). En 
bebyggelse i Vingåker, snarast väl Starrhult, åsyftas med beläggen Star åån SH 
1607:9 f. 7 v. och Star åån SH 1611:7 f. 103 r. 

Den appellativiska utgångspunkten för hela Starr-namnskomplexet är rimligtvis 
växtbeteckningen star(r) (se därom t.ex. SAOB S 11075 f.). Strandpartiet söder 
om ån mellan Starrnäs och Stan-sjön beskrivs i en handling från 1777 som starr-
beväxt (SRA Justitierev. ka tillhör. rev.-akt 1796 18/1 bl. 3). »Här finns mycket 
starr», framhåller Karin Bergström (1935, OAU) i samband med Starrsjön.  Det 
är tilltalande att tänka sig ett markbetecknande namn som innehåller star(r) — jfr 
det ovan anförda Starren och belägget starra då — eller kanske ett ånamn (*Starra 
f.?) som formellt primär utgångspunkt för de olika Starr-namnen. Man kan i 
varje fall inte alls ta för givet att Starrsjön är det äldsta namnet i komplexet. 

Formen Fjälaren kan vara utvecklad ur ett av just fjärden Starrsjön betingat, 
äldre *Fiardha(r)sio(r) 'sjön med fjärden' eller ett -an-suffigerat *Fiardhe m. 
med samma innebörd. Möjlig om än mindre sannolik är en sekundär namnbild-
ning *Fiardhe, *Ficerdhe som rätt och slätt skulle betyda 'fjärden' (jfr dalm. 
fjärde m. 'större, från öar och holmar fri del av sjö' OC,D). »Uti yttersta fjerden 
af Tisnarn, som kallas Fjälaren» heter det hos Carl Fredric Broocman (1760 

1 Se M. Drake i STFÅ 1913 s. 162 om den 1912 invigda kanalen. Jfr gllc Aa 62 (1876) och T 9GNV 
(1960) betr. ändringen av loppet mellan Starrsjön och Visken. 
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s. 463).1  Avståndet från Starrsjön till den stora, med Fjälaren indirekt samman-
hängande Tisnaren tisncer syo 1382 7/3 Nyköping LSBp, jn i tysnaren 1439 
28/1 Blacksta k:a SRAp, SMR 880) är en dryg halvmil. Den bestämda formen, y. 
fsv. *Ficerdhen, -an, av en ursprunglig an-stam eller av en som an-stam behand-
lad ellips ur ett *Ficerdha(r)si0(n) (yngre *Ficerdhe-) har kunnat omformas ana-
logiskt (-en, -an > -ern, -ärn) med hydronymen Tisnaren som främsta förebild 
(jfr 2.1.2, 2.1.8 samt kap. 8). 

Kronologin för övergången rdh > (tjockt) 1 bereder inga problem vid ansättan-
det av ett äldre *Ficerdh- i Fjälaren. Sjön ligger i Kolmården, vars namn (owan 
kolmardh 1320-t.? EK v. 2571 hskr. från 1400-t. senare hälft) uppvisar sen-
medeltida former med -1- i efterleden: pa kolmalin 1490-t. C 37 s. 22, pa kol-
molen 1514 Ingeborg Larsdotters uppbördsbok f. 22 v pa kolamålen 1527 GFR 
4 s. 87, Ofwer Kålmålen 1545 GFR 17 s. 573. Inte långt från Fjälaren ligger 
Sörgölet (St. Malm) och Toltorp (Ö. Vingåker); i ghj 1535 skrivs namnen söder-
gäll och tola torp, men ännu äldre belägg är suthergirdhe 1413 4/7  Strängnäs 
SRAp (SDns 2 s. 665) och toordatOrp 1474 25/6 Djulö SRAp. Hos Carl Ivar 
Ståhle (1954) finner man exempel på övergången rdh> Ii belägg från 1500-talets 
mitt för ortnamn i V. Vingåker; se s. 57 (Sjö göle), 62 (Göte), 70 f. (Mjälnäs, 
Håltorp).2  

Det av Elof Hellquist anförda bynamnet Fjäle i Bollnäs sn, Bollnäs ds. tg, 
Gävl. 1., tycks inte ha med fjäl, fjöl f. 'bräde' att göra. Byn ligger vid Fjärden, en 
utvidgning av Anneforsån eller om man så vill den innersta, bredare delen av en 
långsträckt vik från Voxnan (T 14GNV, 15GSV); utbuktningens läge erinrar i 
hög grad om den ovannämnda sörmländska Stockfjärdens. Äldre skrivningar av 
bynamnet är bl.a. ffiäle HäH 1542:2 s. 65 och fierde HäH 1546:2 f. 17 r. Det är 
mycket tilltalande att anta en form av ordet fjärd i denna toponym (så A. Vest-
lund i Gammal hälsingekultur 1935 s. 41). 

Inte långt söder om Fjälaren, i Simonstorps sn (och en liten avskild del av 
Kvillinge sn), Bråbo hd, Östg. 1., ligger Fjälsjön. Äldre belägg för dess namn är: 
Fiälsiön 1673 LMV D 13, Fiällsiön 1680 LMV D 14, Fiählssiön 1708 LMV D 21, 
FiählSiön 1716 LMV D 92-23:1. På T 9GSV (1962) skrivs det Fjälsj. Uppteck-
nade uttal är fjigjim (G. Danell 1902, ULMA 175:33), fj ci5n (RLf 28) och 
ffielfibn (AK 33). Sjön har också kallats Fjälen: ficsplan (NL 27), Fjälen 1927 G 
56. 

Mindre än en kilometer från Fjälsjön, vid den stora sjön Fläten, påträffas går-
den Fjärdsviken (Fiälsuijkan 1673 LMV D 13, Fiälswzjkan 1680 LMV D 14; 

Just namnet Fjälaren kan väl tänkas ha inspirerat Broocman till att använda ordet fjärd (dial.fjäl) om 
sjön. 

2  Om rdh > (tjockt) / se Noreen 1904 § 275, Kock 1906 s. 44, Noreen 1918-24 s. 294 ff. och Wess6n 
1968 § 164; jfr Stahl 1960s. 99. 
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fjt?&vka RLf 28). Den ligger vid en mindre vik av en väl avgränsad del av Flä-
ten (Fälswijcken 1708 LMV D 21). 

Av topografin att döma kan fjäl med innebörden 'bro(planka)' komma i fråga 
vid tolkningen av Fjälsjön. Om alternativet fjärd skall övervägas ter sig ovisst 
trots sjöns vikar; vattensamlingen är föga betydande och ligger nära Fläten, som 
har stora markerade vikar eller fjärdar. Fjärdsviken tycks kunna betyda 'Fjäl-
sjöviken', 'viken som vetter mot, ligger närmast Fjälsjön (el. Fjärdsjön?) eller 
Fjälen'; man bör dock inte utesluta möjligheten att förleden åsyftar en del av 
Fläten och att -viken då är epexegetiskt tillagt eller avser blott en mindre del av 
fjärden i fråga (se T 9GSV).1  

En nästan helt igenväxt sjö mellan Skalunda och Väla i Sköldinge sn, Oppunda 
hd, heter Lillsjön (LillSiön 1693 LMV C 8:25, Lillsj. 1960 T 9GNO). På vissa 
äldre kartor bär den ett helt annat namn: Fiähln 1670 ofå? LMV C 2, Fiahln (el. 
Kahin') 1677 LMV C 13:30, Fiähln u.å. LMV C 65-1:1, Fiähln 1688 LMV C 
8:22. Formen Fiähln låter sig tilltalande tolkas som den bestämda singularformen 
av fjärd m. eller som ellips av ett *Fiärdhsiön. Den oansenliga vattensamlingen 
kan ses som både utvidgning av ett vattendrag och den innersta fjärdliknande 
delen av ett låglänt stråk, tidigare med moss- eller kärrmark, mellan Spetebysjön 
och Lillsjön (se LMV C 2:9, 1636; LMV C 8:22, 25, 1688 resp. 1693; glk Aa 
22); ett *Fiärdhen kan också tänkas ha åsyftat hela den långsträckta dälden. Inte 
heller vid Lillsjön är det dock möjligt att utesluta alternativet fjäl 'bro(planka)'; 
glk Aa 22 (1867) redovisar en väg över bäcken vid sjön, mellan Hagetorp och 
Väla. 

För Fjälarens del får tolkningsalternativet *Fiwrdh- av sakliga skäl anses ligga 
närmare till hands än *Fiol- 'bro, spång'. 

2.1.4. Alternativet *Fial- 'gömställe' e.d. 
Fjälaren sammanhänger som redan framhållits med den närliggande Malmsjön, 
men skogklädda höjder åtskiljer de två sjöarna, som inte har samma vattennivå. 
Det faller sig naturligt att betrakta Fjälaren som slutpartiet av en ytterst lång-
sträckt vik eller vattenarm från Tisnaren (T 9GNV, fig. 1). Tisnare kanal mellan 

1 Jfr betr. tolkningsaltemativet 'viken som vetter mot Fjälsjön (Fjälen)' namnet Ormsiövfken som på 
LMV D 81-1:1 (1751) används om en vik av sjön Regnaren i Regna och Skedevi snr, Finspånga läns hd, 
Östg. 1. Viken sträcker sig in mot den intilliggande Onnsjön (OrmSiön 1746 LMV D 81-21:1; se T 9GNV). 
I sådana fall bör man a priori hålla den möjligheten öppen att en mellanliggande lokalitet förmedlat sjönamnet 
till viken (jfr 7.1.4). Alf Karlsson (1934 s. 23) är böjd att se Fjärdsviken som en tautologisk bildning. 

'mull F har i andra namn på vederbörande karta ett annat utseende än första bokstaven (bokstäverna) i 
Fiahln eller Kahin; jfr dock F- i beläggen Ballersta Fiähln och Ellsta Fiähln på LMV C 13:31-33 (1677), 
ett verk av samme kartograf (Anders Anderson). 
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Fjälaren och Visken är den öppna vattenspegeln i ett sund som eljest består av 
sumpmark. Den långsmala, åliknande Visken övergår vid Toltorp i Brosjön, som 
genom ett sund leder vidare till Tisnaren. För den som i gammal tid från Tisna-
rens vidsträckta och öppna yta, omgiven av olika bygder och rimligtvis viktig för 
samfärdseln både somrar och vintrar, följt den slingrande viken in i Kolmården 
och omsider nätt dess avskilda och ödsligt belägna innersta del, Fjälaren, bör ett 
namn på den senare med betydelsen 'gömställe', 'dold' e.d. ha tett sig mycket 
träffande. 

Det starka verbet fjäla, urg., urn. *felhan, är väl styrkt från de germanska 
fomspråken: fsv. fiala, ficela, fda. ficelce, fvn. fela 'skyla, dölja'; got. filhan 
'dölja; begrava'; feng. befeolan, fsax. bzfelhan, fhty. bzfelahan 'anbefalla; an-
förtro' m.m. (ty. befehlen). Sv. dial. fjäla betyder 'dölja; nedstoppa'. Den 
urnordiska preteritumformen falh är belagd (fAlAh) på Björketorpsstenen i Ble-
kinge' och participformen (fulkin; fsv. *fulghin, fvn. folginn, got. fulgins) på 
den öländska Karlevistenen.2  Hithörande appellativ är fvn., nisl. felur f. pl. 
'gömställe' (fvn. vera z' felum 'vara i gömställe', nisl. hlaupa (felur 'gömma 
sig'), fsv. fialster, ficelster n. 'gömställe', sv. fjälster n. 'korvskinn', got. *gafilh 
n., *usfilh n. 'begravning', fsv. -fal m., sv. fal m., da. fal, fvn. falr m. ('det döl-
jande') 'skafthylsa', fsv. foli m. 'gömställe för tjuvgods', fgutn. fuli m. 'tjuvgods', 
fvn. föll m. 'dolt tjuvgods', fvn. *fölgsn (se nedan), fylgsni n. 'gömställe' och 
got. *fulhsni n. 'hemlighet'. Till *felhan, ficela, fela har man fört även no. fela 
(NO: fele) f. 'lapp på överläder', sv. dial. fala f. 'smalt täckbräde över de bre-
dare brädemas fogar på tak'; 'tvärbräde på dörr' och fvn. ful ga, nisl. flaga f. 
'höstack' m.m., no. folga f. 'tunt hölje, i sht av snö' (»Om Dug paa Glas, Hinde 
paa Mxlk og dl.» Ross) samt - med den antagna grundbetydelsen 'dold' eller 
'betäckt' - fvn. -fjalgr, fär. fjålgur, no. fjelg 'varm'.3  

För en lång rad nordiska ortnamn har man antagit eller övervägt samband med 
verbet ficela, fela 'skyla, dölja'. Älvnamnet Fjelna i Hemne hd, Sor-Trondelag 
fylke, kan enligt Albert Kjxr (i MM 1914 s. 219 ff.) vara ett ytterst från 

3 Se om verbet *felhan, fsv. fiala, /kela, fda.fixIce, fvn. fela, got. filhan osv. och därmed samhöriga 
nominalbildningar Falk & Torp 1910-11 s. 224, 227, 285, 1459, Wessen 1914 s. 159 f., Olson 1916 
s. 203, 272, 288, Torp 1919s. 110, 129, ODS 4 sp. 646, 1108 ff., Heinertz 1927 s. 29 ff., SAOB B 606 
f., F 99 f., F 104, F 696 f., Feist 1939 s. 42, 151 f., 171, 180 f., 530, Hellquist 1948 s. 60, 196, 215, 
248, Holthausen 1948 s. 55, 58, 61, 63, 69, 75 f., Jöhannesson 1956 s. 558, Pokomy 1959 s. 803, 
de Vries 1962 s. 110, 116, 122 f., 125, 137, 146 ff., Holthausen 1963 s. 99, 101, Seebold 1970s. 191 
ff., de Vries & de Tollenaere 1971 s. 52, Kluge 1975 s. 60, 164, Nielsen 1976 s. 23, 87, 95 f., 119, NO 2 
sp. 1341 f., Lelunann 1986s. 115, Magnesson 1989s. 163, 169, 174 f., 179 f., 200, 215, 219, Seebold 
1989 s. 68, 177. Om sv. fjäla se även Lindqvist 1947 2 ka 74, L. Moberg i SvLm 1948 s. 156, Thorell 
1951 s. 136. 

Se Jacobsen & Moltice 1942 sp. 411 ff., Nielsen 1968 s. 29, 38, 44, Krause 1971 s. 140 f., S. B. F. 
Jansson 1984 s. 25 f. 

2 Se Söderberg & Brate 1900-06 s. 24 ff., S. B. F. Jansson 1984 s. 139 ff. 
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*felh(an) utgånget *Felhunön eller *Felhanön, betingat av älvdalens dolda läge 
eller dess funktion som gömställe. Senare har Gun Widmark (i NoB 51, 1963, 
s. 70 f.) rekonstruerat ett äldre *FjQln bakom samma Fjelna.1  Enligt en tilltalan-
de rekonstruktion har på flera håll i Norge ett appellativiskt *fölgsn 'gömställe' 
(jfr fvn. fylgsni, got. fulhsni) använts som önamn. Se NG 10 s. 400, NG 11 s. 
429, NG 13 s. 41, 334 f., NG 14 s. 50, Elmevik 1967 s. 146, N. Hallan i Årbok 
for Trondelag 1 (1967) s. 73 ff.; jfr NSL s. 114 f. (K. Aune) och 0. Nes i Norske 
stedsnavn/stadnamn s. 72. Ett med fela 'dölja' sammanställt Folangr (endast 
oblika former redovisas) i Osloområdet har enligt Per Hovda (i MM 1955 s. 131 
f.) och Kåre Hoel (1985 s. 66 f.) åsyftat en vik med dolt läge och trångt inlopp; 
jfr NG 11 s. 322 om ett rekonstruerat älvnamn *Fgla och 0. Nes i NSL s. 118 
om gårdnamnet Fyllingen i Bergen. 

Det ur olika toponymer i Ostfold rekonstruerade älvnamnet *FQ1ka eller 
*Folka tolkar Hoel (1985 s. 62 ff.) alternativt som innehållande tredje avljudssta-
diet av verbet fela ('den dolda', 'den med föga synligt lopp'). I samband därmed 
redovisas andra norska ortnamn som anses sammanhänga med eller kunna sam-
manhänga med detta verb. Bebyggelsenamnet Fålå i Ås hd, Akershus fylke (jfr 
NG 2 s. 67), har enligt Hoel en gång åsyftat ett litet vatten i närheten: »Med en 
lang, smal ston' som utlop har dette tidligere vart en tilbakevikende og sardeles 
bortgjemt arm av sjoen innerst i Bonnefjorden.» Hoel ansätter den äldre formen 
Foli m. för hydronymen i fråga och erinrar om bl.a. fsv. foli m. 'gömställe för 
tjuvgods'. Betydelsen 'dolt läge' eller 'dold lokalitet' föreligger också, framhåller 
han, i vik- och önamnet Herfyli, Herfili (jfr NG 1 s. 263) och i det flerstädes 
uppträdande Fylingr; vid beskrivningen av vattenarmen vid Fålå nämner han att 
samma karakteristiska topografi, »et langstrakt, smalt innlop med en litt bredere 
våg innenfor», står att finna vid Fylingen i Borgund, MOre og Romsdal fylke (jfr 
NG 13 s. 184). 

Bynamnet Fjälster i Tuna sn, Tunaläns hd, Kahn. 1., innehåller enligt Thorsten 
Andersson (i OUÅ 1968 s. 1 ff.) en till ficelster n. bildad eller mot detta appella-
tiv svarande hydronym, som betyder 'den undangömda' eller 'gömstället' och 
äldst brukats om den intilliggande sjön Fjälstem. Denna sammanhänger genom ett 
sund med den större Möckeln och kan betraktas som en säckvik därav (T 
6GNV).2  

Lars Cleve (1970 s. 10 f.) överväger möjligheten att ett till *felh- hörande 
substantiv, fsv. *fiali, * ficeli m. 'gömställe, gömd plats', ingår i det numera för-
svunna bebyggelsenamnet Fjällsta i Botkyrka sn, Svartlösa hd, Sthlms 1. Mattias 

1 Jfr NSL s. 109, Hoel 1985 s. 67 f. med n. 16. I NE s. 51 sammanställs Fjelna med fki. 
Jfr diskussionen om da. Falster; se bl.a. J. Sahlgren i NoB 34 (1946) s. 64 f., 69, DS 11 s. 1 f., Hald 

1965 s. 218, Christensen & Kousgård Sorensen 1972 s. 180, Th. Andersson i NoB 63 (1975) s. 149 ff., 
K. Hald i Nd0 s. 254, DSL 1 s. 35, Magnilsson 1989 s. 163. 
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Tveitane (i SNF 63, 1982, s. 138) vill i norska ortnamn som Fjalestad och Fjel-
stad tänka sig en bildning till fela 'dölja', ett *f/Q/ f. (< *felhö) med innebörden 
'det undangömda' e.d. 

Även för hydronymer som inte sammanhänger med *felhan 'skyla, dölja' har 
man i vissa fall antagit eller övervägt betydelsen 'dold', 'gömställe' e.d. Se NE 
s. 19, NSL s. 74 om *Blind (till fvn. blindr i betydelsen 'dold, osynlig'; kanske i 
Blindern, Blindheim), DSÅ 1 s. 168 ff. om  Blindbak, Blindeå m.fl., Karsten 
1921 s. 194 om Blindsund, P. Hovda i NoB 59 (1971) s. 139, NSL s. 94 om 
Dylma, Strid 1981b s. 22 f. om Gömmaren, Hoel 1985 s. 98 ff., L. Moberg i Stu-
dia onomastica s. 231 ff. om  Huld (se även det i 2.2 behandlade sörmländska 
Hulla), Indreb0 1924 s. 131 f. om LOnfisket, LOnfiskevatnet, LOnsj0en, LØn-
tjernet, LOyntjernet och Th. Andersson i OUÅ 1975 s. 28 ff. om  Löningen. Jfr 
också Hoel 1985 s. 101, D. Strömbäck i Dialectology and sociolinguistics s. 213 
ff. om  Myt(ing)- i hydronymer (med anförande av bl.a. sv. dial myten 'blyg, som 
gömmer sig undan', no. myting m. 'en som håller sig dold'); Dag Strömbäck för-
binder ett antal Myt(ing)-namn med fiskets folklore. 

För namnet Fjälaren i St. Malm kan man överväga med *felhan 'dölja' 
samhöriga äldre former som *Fialan m., *Fialar m. och *Fialur m.; se därom i 
avsnittet om -aren i Fjälaren (2.1.8). En mycket rimlig utgångsform är annars 
urn. *Felhan, fsv. *Fiali m. med innebörden 'gömstället' eller, möjligen, 'den 
dolda' (jfr adj. -fjalgr, fjelg); se beträffande olika ordbildningsmöjligheter med 
-an- i detta fall bl.a. Olson 1916 s. 94 f., 193 ff. och trots avljudsstadiet *felh-
även s. 398 ff. om  abstrakter (urbetydelsen 'döljande' eller 'fördoldhet' är tänk-
bar för ett sedermera som hydronym brukat *felhan m. 'gömställe' eller 'dolt 
föremål'), Meid 1967 s. 90 ff. och Wess61 1971 s. 42 ff. Alternativ som inte bör 
uteslutas är vidare ett fsv. *Fialesio(r) med adjektivisk förled (*fialh-, jfr det 
nyssnämnda fjalgr) och ett fsv. *Fialasio(r) sammansatt med ett ord för 
'gömställe' och alternativt innehållande ett epexegetiskt tillfogat -sio(r). 

Tolkningen 'den dolda sjön' eller 'gömstället' för Fjälaren är tilltalande från 
både språklig och saklig synpunkt. Innan jag sammanfattar diskussionen rörande 
detta sjönamn skall jag i olika avsnitt belysa ytterligare några toponymer som kan 
höra samman med verbet *felhan; jag skall också behandla Fjälaren från ord-
bildningens synpunkt (2.1.8). Tett särskilt kapitel (8) redovisar jag vissa slutsatser 
rörande ordslutet -aren (-am) i sjönamn. 

2.1.5. Sj önamnet Fälaren 
Fälaren är en sjö i Tegelsmora och österlövsta snr, Olands hd, Upps. 1. (T 
12INV). Dess namn återförs av Elof Hellquist (Hq 1 s. 156 f.) på ett fsv. *Mehr, 
som han tolkar på samma sätt som det ovannämnda Fälaren i Hycklinge och 
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Odensvi (2.1.2); han utgår från det antagna *fel-- i fjäl, fjöl 'bräda' eller, i andra 
hand, från fal- i det fsv. *fala 'slätt' man rekonstruerat ur andra ortnamn och 
finner att hydronymens innebörd snarast är 'flaten'. 

Den fsv. utgångsformen *Fcelir stämmer väl överens med nsv. belägg som 
Fälaren u.å. LMV B 4, Fälaren 1702 Braun och Fälaren 1716 LMV B 29 (jfr 
Fallaren 1629? LMV A 13-1:1). De äldsta kända beläggen för Fälandbo, namnet 
på en till Österlövsta hörande bebyggelse vid sjön, pekar däremot åt annat håll: de 
felarnxbhohum (el.: felarna-), de felamabohum 1312? u.d. u.o. SRAp (jfr SD 3 
s. 99). Jfr skrivningen (de) felarnum i samma dokument; den synes stå för ett i 
Fälandbo ingående fsv. *Fwlarna.1  Nysvenska skrivningar av Fälandbo är bl.a. 
Fälenebo 1555 OAUjb och Fäleneboda 1573 OAUjb. 

Hjalmar Lindroth (i Fomvännen 9, 1914 s. 160 f.) framhåller att sjönamnet, 
elliptiskt eller ej, säkerligen är sekundärt; jfr det vid sidan av f•Nan upptecknade 
uttalet fäZicri (GW 50), som dock inte bevisar att Fälaren bildats till *Fce1arna.2  
För Fälandbo antar eller överväger han som det synes ortnamnselementet um. 
*arina-, fsv. pl. -arna (s. 147), i senare forskning tolkat som 'formation (sam-
ling) av morän, grus och sand' eller 'fast och hård, grusbemängd mark, morän-
grund' e.d.' Enligt uppgift från Fälandbo finns det grus i åkermark vid boplatsen 
och sand i omgivningen, bl.a. vid en del av Fälaren (jfr glk Aa 32, 1869, och 
Wallsten & Blomqvist 1982 s. 82). 

Även enligt Lindroth kan Fälaren innehålla ett *fl - 'flata', »på grund av 
accentförhållandena obrutet». Han anför dessutom *felh- 'dölja' som en tänkbar 
utgångspunkt och nämner fvn. fela f. 'gömställe', dock utan att närmare redogöra 
för sin tankegång. 

Det av Hellquist uppställda *Fcelir med kort oomljudd rotstavelse kan av for-
mella skäl (jfr 2.1.6 samt kap. 8) inte betraktas som särskilt tilltalande. Förleden i 
*Fcelarna kan emellertid innehålla ett fsv. hydronymiskt *Fcele m. eller ett annat 
äldre namn på sjön. Ett sådant antagande utesluter inte alls möjligheten att bebyg-
gelsenamnet senare efter känt mönster givit upphov till ett formellt sekundärt 
sjönamn, Fälaren (<*Fälarnasiön) 'sjön vid Fälama(boda)'.4  

Jag finner det av etymologisk-ljudhistoriska skäl naturligare att ansätta den fsv. formen *Ftelarna än att 
räkna med ett *Flarna. 

2 För Strömaren, namnet på en närbelägen, med en mindre del i Österlövsta belägen sjö (T 121NV), har 
samme upptecknare noterat uttalet strilmin (Tegelsmora sn, GW 50). Jfr också uttalen för Strömaren och 
Tämnaren i materialet frän Tierps sn, Örbyhus hd, Upps. 1. (OAU). 

3 Se om efterledsformema -arna, -(erne L. Hellberg i Kalmar stads historia 1 s. 122 ff., 158 ff. (noter), 
ds. i NoB 71(1983) s. 73 ff.; jfr Abrahamson 1936 s 160 ff., L. Moberg i NoB 72 (1984) s. 16, S. 
Strandberg i SaoS 1985 s. 93 ff. 

'Jfr betr. sistnämnda möjlighet t.ex. Th. Andersson i OUÅ 1968 s. 6 om Fjälstern och S. Strandberg i 
JHÅ 1989 s. 22 f. om Låttern; vidare V. Dalberg i Stednavne i brug s. 67 ff. 
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Alternativet att förklara Fäl- i det uppländska sjönamnet som 'flata' e.d. med 
stöd av en likadan, ursprungligare betydelse hos fjäl, fjöl kan lämnas utan avse-
ende; se Hellquist 1948 s. 217 om appellativet i fråga och jfr 2.1.2 ovan 
(alternativet *Fil..  'bräda' e.d.). En med fält besläktad bildning, ä. fsv. 
till det icke dentalutvidgade *pel- blir tämligen hypotetisk.' Trots avsaknaden av 
brytningsdiftong bör man däremot överväga en tolkning av Fälaren utifrån bety-
delsen 'bräda, planka' hos fjäl f.;2  jfr nedan om uppländska former som fät 'fjät' 
och späll 'spjäll'. Ett sjönamn 	(*Fiåli)l*FM m. (urn. *Felhan)3  eller 
*Fiålasio(R) (*Fiblasio(R)I*Fålasio(R)) skulle kunna åsyfta bräder att gå på (en 
eller flera spänger eller plankbroar) i den sumpiga omgivningen. Sjöns storlek 
och isolerade läge talar dock inte för en sådan tydning. Vidsträckta moss- eller 
myrmarker finns annorstädes i samma trakt, och på andra håll finns också vatten-
drag som kan ha föranlett brobyggande. Den tidigt belagda monoftongen i 
Fcelarna- gör alternativet *Felh- 'bräd-' osäkert också från språklig synpunkt. 
Förenklingen -iä- > -ä- kan visserligen tänkas, men med Hugo Pippings (1921 
bl.a. s. 37, 47, 55 f.) regel — se 2.1.6 nedan för ytterligare litteratur i denna fråga 
— skulle man i ett fall som *Felhan m. snarast få vokalförlängning framför den 
genom h-bortfall reducerade förbindelsen lh (jfr dock fvn. fj(9/ f. 'bräde' och fela 
'dölja' (< *felhan) utan förlängning4), och det progressiva omljudet iä > iå för-
läggs av Elias Wessen (1968 § 32:2) till perioden 1300-1350 (jfr Noreen 1904 § 
97, Kock 1909-11 s. 294 ff.); det är ingalunda självklart att ett *Fiål- i Öster-
löv stafallet(1312?) så tidigt hunnit ge *Fial- och att ick därefter reducerats till 
ett mer eller mindre konstant Fcel- före det äldsta kända beläggets tid. Att räkna 
med ett aldrig brutet *Felhan(-) (fsv. *Hl- eller Fikl-) tycks vara vanskligt (se 
nedan).5  

Formellt möjlig är en sammanställning av Fälaren med fal- i Falan (Falbyg-
den) och Falun. De två sistnämnda toponymerna kan men behöver inte ha ge-
mensamt etymologiskt ursprung. Man har i dem räknat med ett fala f. åsyftande 
slättmark e.d., ett ord som återförts på adj. fsv. *fal, fvn.ffir (urn. *falua-) 
'blek, gråvit' men också förbundits med ord som ry. pole 'fält', namnet Polen 
och feng. folm 'handflata'; Jöran Sahlgren föredrar i NoB 34 (1946) det färg- 

Jfr dock Kaufrnann 1973 s. 222 f. (med hänv. till H. Dittmaier) om namnet Eifel, rekonstruerat som 
*Aik-fil- (: 	*pela- 'flat') och namnet Ville; vidare Magntisson 1989 s. 180 om no. Fjaler. 

2 Att beakta är härvid J. Sahlgrens (i NoB 11, 1923, s. 118 f.) tolkning av bynamnet Fälvi i Dingtuna 
sn, Tuhundra hd, Västm. 1. 

3 Eller um. *Felan, ä. fsv. *F(Oreli, med *felö,  ej  *felhö,  som äldre form för fjäl; se litt.-hänv. betr. 
fjäl, fjöl i 2.1.2 och 2.1.6. 

4  Se om fvn. fela 'dölja' bl.a. de Vries 1962 s. 116.— Den nsv. formen fjöl 'bräde' talar inte i första hand 
för att ett fsv. fiol med lång vokal funnits (se Wessn 1968 § 32:4 om i?> it); jfr dock fsv. -01 f. 'rem' 
(litt.-härw. hos S. Strandberg i SaoS 1985 s. 89 n. 127; om Q> ö framför 1 även WessM 1968 § 9). s 

Jfr Wessn 1968 § 7, 8 om den förlitterära utvecklingen av respektive é. 
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betecknande alternativet, medan Ivar Lundahl 1927 och ännu i SOSk 17 (1970) 
översätter fala (*fala) f. med 'slätt' och därvid nämner Per Perssons tolkning av 
ordet som en med ry. pole 'fält' besläktad bildning. Härledning ur roten ie. *p 
'vara flat' e.d. har föreslagits också för elementet fal- i ty. Os«alen och West-
falen.1  

Det är ovisst hur jämna och fria från buskar och träd stränderna kan ha varit, 
när Fälaren en gång fick ett namn innehållande motsvarigheten till nutidens Fäl-; 
sjön har sänkts (Wallsten & Blomqvist 1982 s. 82). Från saklig synpunkt ter det 
sig möjligt att överväga en avledningsbas med betydelsen 'flat', 'flata' e.d. för 
namnet på denna av moss- eller myrmarker omgivna sjö utan stora öar (se glk, T; 
jfr Hq 1 s. 128 f. om Flaten, vidare Indrebo 1924 s. 272). Mot bakgrund av bl.a. 
ä-ljudet och kompositionsfogen i *Folarna är det dock osäkert om man i detta 
namn mer allvarligt skall överväga genitiv av en hydronym bildad till ett *fal-
'flat(a); slätt' e.d. Ett ljudhistoriskt vanskligt alternativ erbjuder en hithörande, 
med -arna sammansatt, hydronymisk i-stam eller ian-stam. Det antagna *fal.. 
'slätt' kunde dock ligga till grund för ett omljutt appellativ som bildat förled i ett 
äldre *FrElsio(r) eller ingår i ett formellt primärt fsv. *Fcelarna(-); har ett med 
ry. pole 'fält' närbesläktat *fal- existerat på nordiskt område, är urn. *falba-, 
fsv. 	m. eller n. 'slätt(mark)' e.d. och urn. 	fsv. *fcel f. 'ds.' tänkbara 
bildningar. Att alternativet i fråga för det uppländska sjönamnets del är förenat 
med både sakliga och lexikalisk-kronologiska osäkerhetsmoment är dock uppen-
bart.2  

Ett urn. *Falyian, fsv. *Fcelve m. 'den gråbleka (sjön)' bör måhända över-
vägas som äldre namn på Fälaren, i så fall kanske med syftning på grå eller blek-
färgad moss- eller myrvegetation;3  sjöns vatten är enligt Maud Wallsten och Peter 
Blomqvist (1982 s. 82) och uppgifter från orten brunfärgat, inte grått. Enligt 
Sahlgren har ett till färgadj. fal, fsv. *fal, fvn. fQlr bildat fala använts om 
jordområden med gulblek eller gråblek färg. Förleden i bynamnet Faleberg, 
Larvs sn, Laske hd, Skar. 1., tolkar Lundahl ( i SOSk 9 s. 8) som en form av fal 
'gråblek, gulgrå, vissen', fvn. fQlr 'blek, gråvit'; jfr DS 10 s. 471 om ett Falh0j. 
Lars Hellberg (1967 s. 24) framhåller att man gärna brukat adj. black 'färglös; 
blekfärgad; blekgul' med syftning på sanka lokaliteter som kärr och myrar och att 

1 Se om Fal- i ortnamn bl.a. Persson 1891 s. 10, Lundahl 1927 s. 1 if., J. Sahlgren i NoB 34 (1946) 
s. 63 if., Hellquist 1948 s. 196, Vasmer 1955 s. 391, SOSk 17 s. 139, Kluge 1975 s. 191 med litt.-hänv. 
Om icke propriella ord som anförts i sammanhanget se bl.a. Persson a.st., Hellquist 1948 s. 196, 253, 
Vasmer a.st., Jöhannesson 1956 s. 559 f., Pokomy 1959 s. 805 f. och de Vries 1962 s. 137. 

2 Som osäkra anknytningsmöjligheter kan här vidare nämnas fvn. fel f. 'veck' (varom Jöhannesson 1956 
s. 557, Magnilsson 1989 s. 169) och fvn. fcela 'skrämma', frelinn 'rädd', sv. dial. fälen 'modfälld', da. feel 
'otäck' (Jöhannesson 1956 s. 555, Nielsen 1976 s. 121, Magnilsson 1989 s. 221). 

3 Jfr t.ex. Hq 1 s. 519 if. om  killen och Salvaren (även 8.2 nedan) och SOSk 10 s. 30 om Anamnet 
*Hora f. 
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adjektivet i ägonamn som Blacka(n) och Blackorna snarare avser växtlighetens 
färg än jordmånens; jfr vidare SOSk 13 s. 14 f., 193 om Blacka, Blackorna, 
Pellijeff 1967 s. 68 om Gulogmossamyran i Kalixtrakten och Lindkvist 1942 s. 94 
om ett gästrildändskt grå med innebörden 'låg, ständigt sumpig mark, som står i 
förbindelse med rinnande vatten'. 

Förklaringen av Fäl- i Fälandbo och Fälaren ur ett hydronymiskt *Fallian är 
språkligt osäker. I en sammansättning med det terrängbetecknande plurala -arna, 
ett runsv. *FceluarnaR, kan u-ljudet möjligen ha fallit.' Fäl- kunde kanske återgå 
på genitiven (fsv. *Fcelu-) av ett som förled i sjöns namn använt *fcel(v)a f. (urn. 
*falkdön); jfr t.ex. Hellquist 1948 s. 215 (*ferub n : Fjäre), 1119 (*syaluön : 
svala) och därtill Brondum-Nielsen 1957 § 264:1. Beträffande den topografiska 
sidan bör påpekas att större mossområden än de vid själva Fälaren finns i 
grannskapet, i anslutning till Finnsjön, Långån och Vikasjön (T 12INV). 

De sakliga förutsättningarna för en härledning av sjönamnets eller gårdnamnets 
Fäl- ur verbet ficela 'dölja' eller ett därmed samhörigt ord måste betecknas som 
goda. Sjön ligger omgiven av sumpmark inne i skogsområdet mellan Florama 
och Tegelsmorabygden i söder, Strömaren—Strömarån i väster och Finnsjön—
Åkerbysjön i öster. Namnet *Fcelarna kan tolkas som 'den gömda, undanskymda 
-arna-lokaliteten' e.d., men ett namn på Fälaren med innebörden 'dold' eller 
'gömställe' är också tänkbart. 

Monoftongen i Fäl- utesluter inte tanken på ett hydronymiskt urn. *Felhan, 
runsv. *Fiali m., vars genitivform bildar förled i fsv. *Fcelarna, Fcelarnum. För 
ett ord som *Felhan väntar man visserligen i östra Svealand snarast samma bryt-
ningsdiftong som hos verbet fjäla *felhan),2  men uppländskan uppvisar for-
mer som fät 'fjät', mälta 'mjälte', späll 'spjäll' och stäla 'stjäla'.3  Hans Jonsson 
(1966 s. 67 ff.) framhåller att den monoftongiska första vokalen i uppländska 
former av ord som fjäder, fjätter, spjäll och spjärna med största sannolikhet 

1 Se om bortfall av y bl.a. Noreen 1923 § 235:1 d—f, V. Jansson 1951 s. 220 ff., Hesselman 1948-53 
s. 305, 366, Biondum-Nielsen 1957 § 264, 403, L. Elmevik i OUÅ 1974 s. 28 ff., ds. i OUÅ 1975 s. 65 
n. 8, ds. i MASO 15 (1978) s. 58, 61 ff. En svårighet vid antagandet av y-bortfall vore med Adolf Noreens 
(1923 § 235:1 f) uppfattning att y i detta fall inte följer på lång stavelse; jfr dock V. Jansson 1951 s. 220, 
222 f. med avvisande av Noreens regler. I ett *Ftel¥arnaR kan y måhända ha kommit att uppfattas på 
samma sätt som begynnande y i en senare led i ett egennamn. Jfr Lex. -vin-namnet Slädene (V. Jansson 
1951 s. 71, SOSk 15 s.40) och med -(v)ald sammansatta mansnamn (Noreen 1923 § 235:1 f.; jfr Hellquist 
1948 s. 336, L. Peterson i SAS 2, 1984, s. 5 ff.). 

2 Se i detta sammanhang om brytning bl.a. Svensson 1944 s. 49 ff., 163 ff., Hesselman 1945 s. 53 ff., 
V. Jansson i NoB 33 (1945) s. 200 ff., Wessdn 1968 § 5. 

3 Se om sådana former Grip 1901 s. 161, Hesselman 1912 s. 69, E. Liddn i ANF 41(1925) s. 322, 
Svensson 1944 s. 166, 200, Hesselman 1945 s. 56, Schagerström 1945-49 s. 64, V. Jansson i APhS 19 
(1950) s. 38, Cleve 1970 s. 11, M. Wahlberg i Allan Rostvik den 22 mars 1990s. 128. 
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vittnar om reducering av brytningsdiftongen, inte om utebliven brytning,' och att 
förekomsten av formen tärn(a) 'tjärn' i östra Mellansverige möjligen bör sättas i 
samband med denna uppländska tendens. Han är böjd att snarare anta diftong-
reducering än utebliven brytning också i tärn- och betonar ordets frekventa bruk 
som (senare) sammansättningsled, då han söker förklara denna reduktion. Efter 
Jonssons (1966 s. 62) mening är det mycket troligt att tjärn ingår i ett sörm-
ländskt och ett västmanländskt Tärnö och i ett uppländskt Tärna; dessa toponymer 
är tidigt belagda med formen Tärn-, den sörmländska redan från 1261 och den 
uppländska från 1300-talets första hälft. Nu anförda omständigheter gör det 
naturligt att, ehuru inte reservationslöst, räkna med diftongreduktion som ett 
alternativ vid tolkningen av Fälaren. I ett fsv. -arna-namn (äldre *FelhanarinaR, 
-ÖR) med en hydronym som förled kan huvudtrycket möjligen tänkas ha legat på 
senare leden,2  något som i så fall kan ha lett till diftongreduktion i förleden.2  Från 
ortnamnet *Kylarna, Fcelarnum kan det obrutna Fäl- ha överförts till sjönamnet. 

Ett hydronymiskt *Felhan eller ett appellativiskt *felh- är sålunda möjligheter 
att räkna med vid tolkningen av Fälaren och Fälandbo. Utgår man från *felhan 
'dölja' eller ett därmed samhörigt ord är det dock säkrare att ansätta ett till andra 
avljudsstadiet bildat *fela f. eller *fcele n. (*falhiön, *falhia), eller kanhända 
*fcele m., med innebörden 'dolt föremål', 'gömställe' e.d. eller ett liktydigt 
hydronymiskt *Fcele m. (*Falhian). Som avledningsbas kan verbstammen *falh-
(jfr preteritumformen falh) ha fungerat men också ett nomen (jfr fsv., nsv. fal, 
fvn. falr 'skafthylsa9.4  

Med ett *fcela eller *fele 'gömställe' som utgångspunkt för ett formellt pri-
märt sjönamn måste man överväga en sammansatt hydronym på *Flo..,  *Kela-
eller *Fele- och reduktion bakom formen Felarna-. Ett till *fcela f. eller *fcele 
n. bildat *Fcele (*Falhian) m. är dock tänkbart; jfr härvid G. Indrebo i NoB 16 

Jfr Svensson 1944 s. 199 f., Hedblom 1945 s. 205, Hesselman 1945 s. 56, V. Jansson i APhS 19 
(1950) s. 38, Tiberg 1962 s. 33 f.; den sistnämnde anför bl.a. estlandssv. fäl(a) 'bräda'. Diftongreducering 
ligger väl bakom den från Sörmland upptecknade formen f(aZ f.'fjör (Bjömlunda sn, Daga hd; AO 46); jfr 
Hesselman 1948-53 s. 368 (träföl  'trägölg. I Uppl. ordb. anförs former som fy! och -fy!, -fäl (brunnsfjäl); 
jfr Schagerström 1889 s.12 (brunnsfjäl bransfiet), 20 (Jjöl 

2 Jfr bl.a. Grip 1901 s. 32 ff., Tiselius 1902-03 s. 28 (exemplen dågrnbrir 'Darmemora' och /*åskblå 
'Fastema') och E. Kruuse i Uppland. Skildring af land och folk 2 s. 544. 

Jfr Hj. Lindroth i Fomvännen 9 (1914) s. 160 betr. just *Folarna samt Jonsson 1966 s. 67 ff. med n. 
53; vidare även Hesselman 1945 s. 51 ff. om  obruten förledsvokal i vissa gamla sammansättningar. Jfr 
också L. Hellberg i Svenska studier från runtid till nutid s. 47 ff. om  ordlängdsbalans som orsak till 
övergång från diftong till monoftong (med det norduppländska exemplet Barknåre) eller utebliven nordisk 
brytning (*NizraaR- i stället för *NitertfaR-). 

Se om -ja- bl.a. Olson 1916 s. 165, 169 ff. (med bl.a. de i vårt sammanhang viktiga exemplen fsv. 
hcele n. 'gömställe' och 10ne n. 'ds.'), 179 ff., Meid 1967 s. 70 ff., om -ian- Olson 1916 s. 22 f., 230 f., 
Meid 1967 s. 96 ff. och om -lön- Olson 1916 s. 230 ff., 424 ff., Meid 1967 s. 96 ff. — Ett osäkert tolk-
ningsaltemativ för Föl- i de uppländska namnen erbjuder en i *Ftelarna tänkbar i- eller u-stam (t.ex. gen. av 
ett *FalhiR eller *FelhiR); jfr bl.a. Olson 1916 s. 283 11, 531 ff., Meid 1967s. 65 ff., 68 f. 
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(1928) s. 173 om Vod (*VO): vad 'vadställe', Th. Andersson i OUÅ 1968 s. 6 
om möjligheten av ett till fielster n. bildat sjönamn med formen *Ficelster m. 
och även L. Moberg i ANF 66 (1952) s. 43 om *Bleker.' Också ett *Fele n. 
'gömstället' kan ha tjänstgjort som sjönamn; jfr Th. Andersson a.st. om alter-
nativet *Ficelster n. 

Det germanska verbet helan 'dölja' (ty. hehlen 'hemlighålla; gömma') och 
därmed samhöriga bildningar inbjuder till jämförelser vid försöken att samman-
ställa Fjälaren och Fälaren med *felhan 'skyla, dölja'. Att nämna är bl.a. fsv. 
hcel(i) n. 'gömställe, tillflyktsort', nisl. hell n. 'tillflyktsort', mhty. hcele f., ty. 
Hehl n. 'fördöljande' och feng. onhiele 'dold', mhty. litele 'döljande; dold';' se 
vidare nedan i avsnittet om Hulla och Hullsjön (2.2). 

Av de nu diskuterade alternativen vid tolkningen av Fälaren och *Fcelarna, 
Fälandbo är *Ficel-IFcel- 'bräd-' e.d., Feel- (< *Fall-, *Fali-) 'slätmark' e.d. och 

(< *Falui-) 'blekfärgad' e.d. mer eller mindre osäkra från ljudhistorisk 
och/eller lexikalisk synpunkt. I semantiskt-strukturellt avseende bereder de inga 
problem. De tycks alla vara sakligt rimliga samtidigt som det förefaller svårt att 
med nutida förutsättningar ge en övertygande förklaring till att i denna trakt just 
Fälaren eller den intilliggande -arna-lokaliteten en gång skulle ha fått ett namn 
åsyftande bräder (en eller flera spänger), slät (moss- eller myr)mark eller »flat» 
vattenyta eller blekfärgad vegetation. 

Med betydelsen 'dold' eller 'gömställe' kan Fäl- i Fälaren och *Fcelarna an-
knytas till olika belagda nordiska ord. Avledningsbasen *falh- erbjuder inga ljud-
historiska problem; *felh- bör övervägas. Ett med *felhan samhörigt sjönamn, 
t.ex. *Fele 'gömstället', kan genetiskt och/eller semantiskt sammanställas med en 
mängd nordiska hydronymer, för vilka man antagit eller övervägt innebörden 
'gömställe', 'dold' e.d. Fälarens läge mellan två större vattensystem, utanför den 
odlade bygden, är ett påtagligt topografiskt kännetecken som — trots att eller kan-
ske just därför att sjön inte är helt obetydlig — gör det tilltalande att för dess namn 
räkna med betydelsen 'gömställe' eller 'dold'. En sådan innebörd kan tänkas också 
för bestämningsleden i -arna-namnet vid sjön. Att med säkerhet ange det namn på 
platsen som äldst innehållit Fäl- är väl inte möjligt med nu tillgängligt material; 
en tredje, nu obekant namnbärare kan ha funnits. Fälarens storlek och läge med-
ger dock antagandet av ett re0an urnordiskt namn på sjön, samtidigt som för-
kristna gravlämningar såvitt känt inte föreligger vid Fälandbo. Det är inte rimligt 

Se om toponymisk genusmovering Hq 2 s. 45 f. (jfr dock härtill Sahlgren 1912-35 s. 16 ff.) och 
L. Hellberg 1960 s. 148 if., den sistnämnde med personnamnsexempel som Sunnanwederen, Baneren och 
Biuggen; vidare L.-E. Edlund i NoB 77 (1989) s. 60 om ett fsv. tefteno. Jfr om antroponymisk movering 
Schramm 1957 s. 121 if., Peterson 1981 s. 25 if. med litt.-härw. 

2 
Se Olson 1916 s. 169, Jöhannesson 1956 s. 242 f., Holthausen 1963 s. 145, Kluge 1975 s. 297, de 

Vries 1962 s. 205, 220 f., 276, Seebold 1989 s. 299. 
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att anta att sjön fått namn senare än bebyggelsen Fälarna eller det terrängavsnitt 
där gårdarna ligger. Fälaren får antas ha varit ett inslag i landskapet som lättare 
dragit till sig uppmärksamheten än den intilliggande skogsmarken. Möjligheten att 
ett redan bebyggelsebetecknande *ArinR eller *ArnaR utvidgats med ett ord för 
'dold' eller 'gömställe' måste anses som mycket osäker, att bebyggelser utanför de 
äldsta huvudbygderna legat mer eller mindre »dolt» har rimligtvis varit mycket 
vanligt. Moränmark i skog har likaledes varit en vanlig företeelse. Inne i större 
obebyggda skogsområden har väl snart sagt alla moränpartier legat mer eller 
mindre dolt. Frågan är alltså om ett namn med betydelsen 'den gömda 
-arna-lokaliteten' i skogsområdet ovanför Florarna varit särskilt väl lokali-
serande; man kan tycka att ett namn med innebörden '-arna-lokaliteten vid sjön 
Fxle e.d.' bör ha givit bättre vägledning beträffande läget. Att olika sjöar på 
grund av sin belägenhet i förhållande till andra vatten och till bebodda trakter kan 
te sig dolda i mycket olika grad är uppenbart; Fälaren har efter min mening just 
ett undangömt läge. Mot bakgrund av vad som nu anförts är jag böjd att ge visst 
försteg åt tanken på ett formellt primärt sjönamn med betydelsen 'gömställe' e.d. 
som förled i *Ftelarna. Att det nutida Fälaren i sin tur kan vara en bildning till 
bebyggelsenamnet förändrar inte denna bedömning. 

2.1.6. Sjönamnet Filaren 
Två sörmländska sjöar heter Filaren. Den ena namnbäraren är en numera för-
svunnen sjö i Vrena sn, Oppunda hd: Filarn Lacus 1690 LMV C 10:270-71, Fij-
larn ib. beskr., Fillam Lacus 1693 LMV C 8:59, Fijlarn Lacus 1735 LMV C 93-
5:1, Fiällaren ib. beskr., Filaren 1749 LMV C 93-9:1, Filaren 1904 ek. Uttal: 
filati (GA 30), fiken (KBm 36), ffiari (SSg 72). I Mellösa sn, Villåttinge hd, 
avser namnet Filaren en mycket obetydlig, igenväxt vattensamling vid byn 
Flenmo: filaren 1637 LMV C 4:135, Filarn 1763 LMV C 46-19:2, 3, Filaren 
1778 LMV C 46-83:1, Filaren 1958 ek 10Gli. Uttal: filari (GH 31). 

Inom svensk hydronymi måste man räkna med möjligheten av uppkallelse eller 
mönsternanuigivning (se S. Strandberg i NNN s. 247 ff.). De två sjöarna med 
namnet Filaren ligger inte längre från varandra än att uppkallelse eller mönster-
påverkan i det ena fallet kan anses vara ett rimligt alternativ. Jag vill dock inte 
räkna med denna möjlighet i första hand; lokaliteterna är båda små och avståndet 
dem emellan ungefär två och en halv mil, och Fil- är inte en eljest obekant eller 
sällsynt ljudföljd. Man kan ingalunda ta för givet att de två namnen har samma 
ursprung och inte heller att de i fornsvenskan ändat på -jr (jfr kap. 8). 

Filaren i Vrena låg mellan Binklinge, Björktorp och Farneby (se T 9GNO, 
9HNV). Den var enligt uppgift grund; området skall ha utdikats i 1920-talets 
början. På glk Aa 22 och 24 utvisas ett bälte med gyttja närmast vattenspegeln 
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och därefter ett omgivande skikt med mosstorv eller torvdy. Vid Filaren i Mel-
lösa fanns på 1860-talet ett område med torvdy (glk Aa 12). LMV C 46-19:2 
(1763) redovisar bl.a. Skiäggs Kiärret vid sjön, LMV C 46-19:7 (1794) kärr och 
mossvall i Sjömossen väster om vattensamlingen. Jfr Imber Nordin-Grip (1964 
s. 15): »Det är sån göttja där i Filarn.» 

Delabialisering av y är känd från sörmländska folkmål (Ericsson 1914 s. 101, 
Otterbjörk 1982 s. 39). Från Björkviks sn väster om Vrena kan nämnas uttalen 
Fir- och Ni- i Fyrkanten, Nykvarn och Nyängen (0AU). Upptecknade från V. 
Vingåkers sn i västra delen av Oppunda hd är former som Bitäppa, Biänga för 
Bytäppan, Byängen, Ni- för Ny- i flera fall och Nickel- för Nyckel- och från 
grannsocknen Österåker Ni- i flera ortnamn, bl.a. Nydala och Nystugan, och 
Snite för Snytan (OAU). Ett äldst hydronymiskt Gribäcken i St. Malm synes in-
nehålla ett äldre Gryt-: een Bäck i kåhlmålen som kallas GridBäcken 1588 MJJb f. 
2 v., Grijbecken SH 1600:10 hjskl, Grytbekien 1634 12/5? SRA db Söd. 1. vol. 3 
f. 964 r.1  Ivar Franzén (1923 s. 42) uppger att Nyckelberget omedelbart norr om 
Filaren vid Flenmo ibland kallats Nikelberget.2  Den påtagliga sumpigheten vid de 
två Filaren-sjöarna gör det sakligt tilltalande att där räkna med ett fsv. *Fylir m., 
avlett av adj. ful och syftande på dyighet, besvärande stank från ruttna växtdelar 
e.d.; en semantisk parallell med forntida ursprung har man i så fall i det äldst om 
Fågelöån använda bynamnet Fula (nu Fågelä) i St. Malm.' Ett kort stycke 
nordväst om Flenmo by ligger en sumpmark kallad Fukärr (1966 T 1OGS0); 
äldre skrivningar av dess namn är Fulkärret 1761 LMV C 46-48:2 och 
Fuhl-Kjerret 1788 LMV C 46-49:1. 

Om möjligheten att även helt obetydliga sjöar inne i det mellansörmländska 
skogsområdet bär namn som tillkommit före den urnordiska periodens slut vitt-
nar kanske Gyringen vid gränsen mellan Mellösa sn och Ärla sn, Österrekarne hd 
(L. Gyringen, St. Gyringen 1966 T 1OGS0). Äldre belägg för denna hydronym 
är bl.a.: Gyringen 1677 LMV C 13:46-47, Lilla GiringSiön, Stora Giringen 1716 
LMV C 46-31:1, Lilla Gyringen, Stora Gyringen 1796-1806 LMV C 46-37:1. 
Stora Gyringen är omgiven av sumpmark (jfr Lilla Gyrings måsen, Stora Gy-
rings måsen 1796-1806 LMV C 46-37:2 beskr. och ordet »Gårmåse» ib.), och 
det är sakligt tilltalande att här ansätta ett till går n. 'träck' bildat fsv. *Gyringer 
m. 'smutssjön, dysjön' som kan återgå på ett urn. *GuringaR.4  Fsv. *gorugher, 

1  Jfr Hj. Lindroth i NoB 3 (1915) s. 52 f. om utvecklingen Grytby > Gridhby. 
Det år skål att erinra sig att y i fsv. ,nykil 'stor', som i ortnamn kan ligga bakom nsv. Nyckel-, har ersatt 

ett äldre i. Vissa fsv. former har i (se Hellquist 1948 s. 671). Nikelberget ger sålunda inte något helt säkert 
exempel på utvecklingen y> i. 

3 Se S. Strandberg i NoB 60 (1972) s. 159 ff. Jfr SOSk 11:1 s. 127, SOSk 17 s. 82 om önamnet *Fula 
(Fdrelö) i Vänern. 

Möjligheten av sekundär namnbildning genom ett fsv. * gyringer m. 'dypöl', 'dyig lokalitet' e.d. måste 
beaktas. Jfr GE 2 s. 64 (sörml. gåring m. 'smeknamn på en pojke'). 
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dial. gårug 'oren' m.m. ligger till grund för namnen Gorgern och Gorgholm ett 
stycke norr om Flenmo (T 1OGS0).1  

Ett *Fylir kan ha givit *Filir genom en delabialiseringstendens som inte haft ett 
efterföljande och påverkande i som förutsättning.2  Associationer till ordet filare 
m. kan ha spelat en roll. En i början fakultativt brukad form med delabialiserad 
rotvokal bör ha haft lättare att bli enarådande, om namnbrukarna inte förknippat 
sjönamnet med ful eller något annat ord innehållande u eller y i första stavelsen; 
det är tänkbart att ett *Fylärn uppfattats som en dialektal form — jfr sörml. myla 
'mila'3  — och »korrigerats» till en form med Fil-. Nämnas bör också möjligheten 
att y i ett *Fyl- vid läsning felaktigt tolkats som rj. Flera faktorer i samverkan 
kan ha lett till en omvandling *Fylärn> Filärn. 

Om det är möjligt att tillfredsställande tolka Filaren utifrån ett *Fil- utan de-
labialiserad vokal, bör man väl inte, trots allt, på båda ställena främst anta ett fsv. 
*Fylir m. återgående på ett urn. *FiniaR 'den fula, stinkande (sjön)', *FulhiaR 
'den dolda (sjön); sjön i gömstället' eller någon annan form med rotvokalen u.4  
Att laborera med ett till *fulia 'föl' bildat urn. *FuliaR m. eller ett först =-
svenskt eller fornsvenskt, till hl n. 'föl' bildat *FyliR eller *Fylir m. är mindre 
lockande trots fvn. former som Brimir, Hymir och Prasirs  och trots av Elof Hell-
quist (Hq 1 s. 163 f., 797 f.) ansatta fsv. former som *Gaghir och *Ylir med kort 
rotvokal (jfr kap. 8 om -aren). 

Formen Filaren kan självfallet föra tanken till app. filare m. 'person som har 
till yrke att fila'.6  Det finns sörmländska sjönamn som Bagaren (se kap. 6) och 
Målarsjön (T 9GS0), men denna semantiska typ är föga framträdande i land-
skapets hydronymi. Man frågar sig varför just yrkesbeteckningen filare skulle 
ingå i två olika namn. SAOB redovisar ett belägg för detta ord från 1587, men 
Söderwall upptar inget filare. De två sjöarna ligger i järnåldersbygder, och det 
finns a priori ingen anledning att anta särskilt sen namngivning bakom Filaren, 
allra minst i Vrena och inte heller vid Flenmo: det i Filaren där påträffade Mel-
lösahjulet härrör enligt Lennart von Post troligen från perioden 400-700 e.Kr.' 

Se S. Strandberg i SaoS 1985 s. 76. 
2 Se ovan om delabialisering av y och vidare 2.1.7. 
3 Fonnen myla för mila är upptecknad från olika delar av Oppunda hd (KBm 36, SSg 68, 69) men också 

från Gryts sn, Daga hd (AO 46, SSg 70), i det ena fallet (SSg 70) efter en förutvarande Hyltingebo. Torsten 
Ericsson (1914 s. 96) ger exempel som kolmyla 'kolmila', spysel 'spisel', vyla 'vila' och örfyl 'örfil'. 

4 Jfr betr. ordbildningstypen (adjektivisk bas) E. Hellquist i ANF 7 (1891) s. 25, 36, Hq 1 s. 79 f. (om 
Blillen; jfr H. Stähl i SvU 2 sp. 526), Olson 1916 s. 188 ff., I. Lindquist i NoB 27 (1939) s. 6 f., 12 ff. 
och även Meid 1967 s. 71. Se om -ia-suffixets utveckling i gammal tid bl.a. Brondum-Nielsen 1966 § 433. 

5  Se Sievers 1894 s. 129 ff., Jöhannesson 1927 s. 53, Krause 1944 s. 231, L. Elmevik i NoB 54 
(1966) s. 57, ds. i Old Norse and Finnish religions and cultic place-names s. 499; jfr Strid 1981a s. 23 f. 

6 Från SA0Barkiv har meddelats (Birgit Falck-Kjällquist, Christina Persson) att något äldre belägg för 
filare än det i SAOB (F 528) upptagna från är 1587 inte föreligger i arkivet. 

7 Se von Post & al. 1939 s. 9 ff., 22 ff., 97 f. om detta fornfynd. 
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Osäkra alternativ vid namntolkningen är också fiskbeteckningen filare (SAOB F 
528) och — trots fyndet av Mellösahjulet — app. filare 'hjullöt'. 

Ordet filare, fylare 'hjullöt' är belagt från Gotland, där man också finner det 
liktydiga file, fyle. Herbert Gustavson är böjd att återföra alternativformen file 
(»därest den är ursprunglig») på ett äldre *felhian 'den som omsluter ekrarna' 
(till *felhan 'dölja') men tillägger att file kan vara yngre än ett fyle framgånget 
ur *fulhian; formen filare är väl, anser han, utvecklad ur den oblika formen 
*filan av file (jfr dock Långström 1955 s. 134 f.). I södra och västra Sverige 
uppträder föl (ful) n., m., f. med innebörden 'hjullöt' eller 'alla till ett hjul hö-
rande lötar (hjulring)'. Danska dialekter har former som fil och fel. Tage Lång-
ström, som behandlat filarelfylare, filelfyle och föl (med varianter), är böjd att 
anta inlån från lågtyskt område (mlty. velge) bakom dessa ord.' Om Filaren i 
Mellösa och Vrena verkligen innehöll ett ord för 'hjullöt', vore virkestäkt en 
tänkbar namngivningsgrund. Jfr Långström 1955 s. 98, 101, 105, 137 ff. om  löte 
n. 'virke till hjullötar', (hjul)ved 'ds.' och lötved; jfr vidare kap. 4 nedan om 
virketagsnamn. Detta tolkningsaltemativ för Filaren är mycket osäkert. 

Under hänvisning till K. B. Wiklund (i FUF 12, 1912, s. 33 f.2) ansätter Hell-
quist (1948 s. 217) ett äldre *felhö för sv. fjäl, fjöl f. 'bräda'. 3  Med sådan bak-
grund till appellativet kan Filaren återföras på ett fsv. *Filir (um. *FelhiaR)4  m. 
'fjälsjön', 'spångsjön' e.d. eller möjligen på ett fsv. *Filesio(r) (el. *Filo-) bildat 
till ett fsv. *file ii. 'brädverk' e.d. (el. *fila f. 'bräda' e.d.).5  De sakliga förutsätt-
ningarna för namn direkt syftande på broar eller brädverk är osäkra. Det 
förefaller dock inte alls otänkbart att man under forntiden eller den äldre medel-
tiden utnyttjat bräder (plankor) för att ta sig fram i sankmarken vid Filaren i 
Mellösa. För Vrenasjöns del kunde man överväga -ia-avledning (*FelhiaR, fsv. 
*Filir m.) till eller senare ellipterad sammansättning (fsv. *Filosior e.d.) med ett 
namn på vattendraget från Filaren till Långhalsen, ett *Felhiön, fsv. *Fila f. e.d. 

Se om hithörande ord Gustavson 1940-42 s. 10 f., Långström 1955 s. 123 ff., Kousgård SOrensen 
1958 s. 55, Onions 1969 s. 350, Seebold 1989 s. 209; jfr Rietz s. 143, SAOB F 2052, Gotländsk ordbok 
s. 185. 

2 »Dieses lange -11- [i det samiskafie//o 'bräde] macht entlehnung aus einem tim. *felb unmöglich.» 3 Se vidare om fjäl, fjöl och nordiska motsvarigheter därtill Falk & Torp 1910-11 s. 227, 1459, Torp 
1919 s. 112, Jöhannesson 1956 s. 903 f., de Vries 1962 s. 125, Nielsen 1976 s. 95, Magntisson 1989 
s. 182. Även Niels Åge Nielsen väljer formen *felhö, till ie. *(s)p(h)el- 'klyva'; Åsgeir Blöndal MagntIsson 
framhåller att fvn. fila f. 'bräde' snarare pekar mot *felhö än mot *felö. 

'Se om kort eller lång vokal framför ursprungligen följande lh eller rh med h-bortfall bl.a. M. Olsen i 
ANF 22 (1906) s. 105 f., Noreen 1913 s. 79 f., Pipping 1921 s. 28 ff., Noreen 1923 § 124:2, Kristensen 
1933 s. 75 ff., Hedström 1948 s. 41 f., Fries 1957 s. 191 f. n. 2, L. Elmevik i NS 59-60 (1979-80) 
s. 196 f., Strid 1981a s. 68 ff., B. Tjäder i NoB 70 (1982) s. 189 f.; jfr härtill bl.a. Hellquist 1948 s. 200 
(*far/.. : nsv. far-), 1019 (*snarha- : nsv. snar, snår) och Rostvik 1967 s. 148, 153. s Jfr fvn. ftla f. 'bräde', fvn. -fili n., no. file 'brädverk' (Torp 1919s. 104, NO 2 sp. 1188, Magmisson 
1989 s. 174); vidare Kousgård Sorensen 1958 s. 54 f. om Felestad, Filsted. 
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med innebörden 'plankån' eller 'spångån'. Detta vattendrag (Lanbäcken SSg 72), 
som tidigare gick genom byn Farneby' men numera rinner norr om Hult och 
Skrivargården (ek 9H5a), kan emellertid efter ett tilltalande förslag av Lars Hell-
berg (tidigare framställt muntligen, nu kortfattat i OUÅ 1990 s. 38) ha burit 
namnet *Farande, vilket i så fall bildat förleden i Farneby (in farandaby 1336 
8/9 Bettna SRAp, SD 4 s. 523, in farandaby 2 ggr, in farandaby 1338 10/5 u.o. 
SRAp, SD 4 s. 604).2  

Sjönamnet Filingen (filingen 1651 LMV G 12 enligt excerpt i OALJ2) i Vena 
sn, Sevede hd, Kalm. 1. (T 6GNV), tolkar Hellquist (Hq 1 s. 118) som ett till *fel- 
i fjäl, fjöl 'bräda' bildat jämförelsenamn, fsv. *Filunger eller *Filinger, med 
syftning på sjöns form. Har detta Filingen bildats till en äldre form av fjäl, fjöl, 
kunde det måhända vara broplankor vid sjön som åsyftas (jfr Indreb0 1924 s. 54, 
ds. 1933 s. 50). Att den lilla, flikiga, av mindre höjder omgivna sjön skulle ha 
erinrat namngivarna om en bräda e.d. ter sig i varje fall inte sannolikt, när man 
studerar topografiska kartan. Det är här skäl att påminna om Jöran Sahlgrens 
välmotiverade kritik av Hellquists i vissa fall alltför starka benägenhet att lägga 
sjöamas form till grund för namntolkningar, en benägenhet som sammanhänger 
med underskattning av ellipsens roll vid sjönamnens formella utveckling.4  Ingen-
ting ger anledning att tro att sjönamn som Bjuren, Flens stad (T 9GNO), 
Nyckeln, Gåsinge-Dillnäs sn, Daga hd (Nyckelsjön T 10HS0), och Uren, Forssa 
och Årdala snr, Villåttinge hd (T 9HNV), i enlighet med Hellquists antagande 
eller — i fallet Nyckeln — antydan (Hq 1 s. 52,435 f., 679 f.; jfr Hq 2 s. 4 ff., Hq 
3 s. 80 f.) skulle uttrycka likhet mellan namnbäraren och en bäver, en nyckel 
respektive en uroxe.' Det är inte heller sannolikt att namnbärarens form ligger 
bakom sjönamnet Alen i Åtvidabergs köping, Bankekinds hd, Östg. 1. (Ahln 
1777-78 LMV D 148-3:1, Alen 1810 Hermelin Östg., Tham 1854-55 s. 458), för 
vilket man upptecknat uttalet an, (G. Granberg 1929, K. E. Johansson 1935, 
OAU); jfr Hq 1 s. 21 f., 345 f., Hq 3 s. 80 f. Detta namn är snarast ellips av ett 

2 Jfr bl.a. LB s.51, Hellquist 1918b s. 61, L. Hellberg 1967s. 524 f. n. 215 om Farneby samt DSÅ 2 
s. 75 om ett rekonstruerat *Farandi i FarendlOse sn, Ringsted hd, Sor0 amt. 

3 Se Jönsson 1938 s. 12 för ytterligare belägg och jfr därvid s. 11, under Dunsjön, betr. två former med 
Fel-. 

" Sahlgren 1912-35 s. 17 f., 54 ff., ds. i ANF 33 (1917) s. 50 ff., ds. i ANF 50 (1934) s. 279 ff.; jfr 
Ståhl 1976 s. 19 ff. Mycket belysande är följande uttalande av Hellquist (Hq 1 s. 35): »Dock är det 
osannolikt, att sjönamnen Anden ock Andsjön böra fattas på alldeles samma sätt. Det förra har säkerligen 
afseende på något i sjöns utseende; det senare innebär snarast, att ä nd er där (i mängd) bruka eller brukat 
uppehålla sig.» Se även Hellquist 1918a s. 40 f., där författaren klart redogör för sin syn på sjönamn som 
Alen, Bjuren, Hjorten och Svan. 

s Se om Bjuren Sahlgren 1912-35 s. 17 f., 54 f., Stall 1976 s. 19 f., om Nyckeln J. Sahlgren i ANF 50 
(1934) s. 279 f., Ståhl 1976 s. 20, 23, om Uren E. Hellquist i SOÅ 1925 s. 5 f., A. JanMn i NoB 24 
(1936) s. 252, Ståhle 1946 s. 224 ff., Ståhl 1956 s. 307, Sahlgren 1963 s. 55. 

1 Se bl.a. LMV C 93-9:1 (1749) och glk Aa 24 (1867). 
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*Alsjön eller av en mot *Alsjön svarande äldre form, som bildat förleden i 
bynamnet Alserum vid sjön (i alsisrwm 1369 7/11 Bankekinds hdstg LSBp).1  

Flenmo by i Mellösa utbreder sig på en liten höjd; i en sänka nedanför ligger 
Filaren. Avskilt läge kännetecknar inte denna sjö. Om den emellertid skyddats av 
tät vegetation vid den tid då dess namn tillkom och man från byboplatsen dagligen 
kunnat se platsen för sjön men inte själva vattenspegeln, har måhända just när-
heten till boplatsen kunnat frammana ett namn med betydelsen 'dold' eller 
'gömställe'. Har namnet Filaren uppkommit tidigare än bebyggelsen vid sjön, 
vilket är fullt möjligt, ter sig innebörden 'sjön i gömstället' e.d. mycket rimlig; 
Filaren ligger i skogsområdet norr om Mellösa huvudbygd, nära ån mellan Hälle-
forsnäs och Mellösasjön men utan att kunna ses från vattendraget. I samma skogs-
område finns dock en mängd andra, mer eller mindre dolda sjöar. Den numera 
försvunna Filaren i Vrena låg ett stycke från Långhalsen, osynlig från denna men 
förbunden därmed genom Lanbäcken. Ett *FelhiaR 'gömställesjön' eller 'den 
dolda sjön' kan övervägas för Filaren på båda hållen, men detta alternativ ter sig 
ganska osäkert i Mellösa och är inte heller i Vrena lika självklart tilltalande som i 
fallen Fjälstern och Fälaren (2.1.4, 2.1.5). 

Fridolf Jönsson (1938 s. 12) håller för möjligt, om än med reservationer, att 
Filingen i Vena är en bildning till stammen i fsv. fitela 'dölja' och åsyftar dolt 
läge. Av kartbilden att döma är reservationerna befogade: Filingen är en av flera 
sjöar i samma skogsområde, och det förefaller svårt att nu motivera varför just 
Filingen bland dessa skulle ha fått ett namn med innebörden 'dold' e.d. Fälaren i 
Norduppland har ett från andra sjöar mer avskilt läge. Filingens delvis igenväxta 
tillstånd kunde måhända yppa en möjlighet att förbinda sjöns namn med ordet fil 
(i filmjölk), en möjlighet som i varje fall bör övervägas för Filaren i Sörmland. 

Sv. fil n. (m.) 'grädde (på tätmjölk); tätmjölk, långmjölk', no. fil m. (n.) 
'(tjock mjölk med) grädde (på)', file m. 'ds.'; »tettemjolk» har av Sophus Bugge 
(i ANF 4, 1888, s. 133) under hänvisning till Erik Brate sammanställts med nisl. 
yl n. 'Iöpnad mjölk', som han med grundformen *Plhala, *Pinhala för till roten 
i adj. kettr, sv. tät;2  identifieringen förutsätter uddljudsomvandlingen 	> f-. 
Bugges uttalande om fil(e) i ANF 4 är kortfattat och väl inte utan förbehåll, men 
sammanställningen av pi och fil(e) har godtagits av andra forskare. Den upp- 

Ett i SD 5 s. 441 not efter B 16 f. 301 r. återgivet Alsyorumaslcog 1320 har förknippats med Alserum i 
Åtvidaberg (Hq 1 s. 399, Lindroth 1916 s. 10). Förleden i alsisrwm 1369 synes innehålla — om den inte är 
korrumperad — en reducerad form av *Alsios- (se 7.2.2 om genitivformen -sios- i ortnamn). Det om Alen nu 
använda Alsen (1877 ek, 1962 T 8GSV) kan enligt Hellquist (Hq 1 s. 31 f., 436, Hq 2 s. 36, ds. i ANF 25, 
1909, s. 203; jfr Lindroth 1916 s. 10) återgå på formen *Alsion; jfr bl.a. S. Fries i SNF 65 (1984) s. 63 if. 
om  -sen i stället för -sjön. Med nu anförda belägg är det dock naturligt att för Alsen överväga elliptering av 
ett reducerat *Alse(rums)sjön. 

2 Se om kur, tät och Yl Lidh 1897s. 39 ff., Falk & Tom 1910-11 s. 216, 1313, Torp 1919s. 782, 
Hellquist 1948 s. 209, 1267, Jöhannesson 1956 s. 439, Pokomy 1959 s. 1068. 
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repas i kända etymologiska arbeten som Tamm 1890-1905 (s. 139), Falk & Torp 
1910-11 (s. 216), Hellquist 1948 (s. 209) och Jöhannesson 1956 (s. 439); jfr de 
Vries 1962 s. 608. Redan i MM 1914 (s. 90 f.) har emellertid Alf Torp visat på 
en annan tollmingsväg; han håller där för möjligt att fil(e), i norskan även fel(e), 
hör samman med *felhan 'skyla, dölja' och ansätter de äldre formerna *felha- m. 
och *filhia- n. I sin nynorska etymologiska ordbok föredrar Torp (1919 s. 104) 
härledningen ur *felha-, *filhia- (*felhia-). 

Vid redovisningen av fil 'grädde; tätmjölk' i SAOB (F 525) betraktas ordets 
ursprung som ovisst. NO (s.v. file sp. 1188) finner Torps förklaring möjlig; nå-
got annat etymologiförslag omtalas inte, men där erinras om nisl. pa 'tjock 
mjölk'. Julius Pokomy (1959) upptar P/ (ie. *tenk-lo-m) under ie. tenk- 'dra 
(sig) samman (om mjölk: löpna), bli fast, tät' (s. 1068), medan no. fel 'grädde, 
tjocknad mjölk' förs till ie. pei(a)-, pi- 'vara fet, vara (över)full' (s. 793). Len-
nart Elmevik (i Festskr. Lundeby s. 137) accepterar, i förbigående, återförandet 
av fil- i filbunke och no. file på ett *Penh(i)la-. Jfr I. Larsson 1988 s. 92 f. och 
Magmisson 1989 s. 1175; den sistnämnde framhåller att isl. pa 'tjock mjölk' inte 
tycks ha motsvarigheter i grannspråken och ansätter den äldre formen *Penhla-. 

Bugge (a.st.) framhåller själv — liksom senare Evald LicMn (1897 s. 41 f.) och 
Torp (i MM 1914 a.st.) — att förklaringen av uddljudsförändringen 	 f- i fil(e) 
bereder problem. Adolf Noreen (1904 § 274 med anm. 1) är inte böjd att se sv. 
fil(mjölk) och nisl. pa 'tjock mjölk' som besläktade ord. Didrik Arup Seip (1955 
s. 294) anser emellertid att no. file tidigare innehållit uddljudande p-. Han fram-
håller att p ibland, särskilt i närheten av 1, givit f genom differentiation; se även 
Tamm 1890-1905 s. 139, Falk & Torp 1910-11 s. 216 (»wegen des folgenden I») 
och jfr diskussionen av olika fall hos Elmevik (i Festskr. Lundeby s. 137 ff.), 
berörande bl.a. orden fjös f. och kös f., som båda härleds ur ett *Peuhs-. 

Man kan ingalunda avvisa möjligheten att ett äldre *frenh(i)la-, *j) lo, pro 
'tjock, tät mjölk' e.d. givit fil(-) (no. fel, fele). Genom ansättandet av ett 
*Penh(i)la- förklaras existensen av olika vokaler i fel- och fil-. Om fil- i filbunke 
har sådant ursprung, bör övergången p- > f- ha inträffat tidigt, eftersom form-
gruppen med f- till skillnad från pa har stor spridning (Aasen s.v. File, Rietz s. 
136, Gotländsk ordbok s.v. fila, OÖD s.v. fi/,  OFSF s.v. fi/,  I. Larsson 1988 s. 85 
ff.). 

Betydelsen 'gräddskikt överst' kan utan svårigheter tänkas för en ordbildning 
samhörig med *felhan 'skyla, dölja'; jfr no. folga f. 'tunt täcke, i sht av snö; 
hinna på mjölk o.d.' (A. Torp i ANF 4, 1888, ds. 1919). För fin1.-sv. fil anges 
betydelsema 'gräddlager överst i filbunke' och 'tätmjöllc, långmjölk i filbunke' 
men även 'hinna på välling, kokt mjölk o.d. som svalnat' (OFSF); jfr fm1.-sv. fil-
skinn 'filmjölksgrädde' (Vendell, Wessman). Med tanke på nu anförda omstän-
digheter finner jag det rimligast att inte utesluta Torps förklaring av fil(e) ur 
diskussionen. Vokalen i det enstaviga sv. fil kunde härröra från en eller flera 
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tvåstaviga fsv. eller ä. nsv. former med ljudlagsenligt i-omljud (um. *felhian m., 
*felhiön f., *felhia n.).' En förmedlande instans har möjligtvis varit samman-
sättningar på fil- (filbunke, filmjölk m.fl.) som före synkope haft tvåstavig för-
led; jfr ä. nsv. filebunke (SAOB F 529 f., I. Larsson 1988 s. 92) och gotl. fil- 
bunke (fila-, 	Gotländsk ordbok). Det är inte otänkbart att förekomsten av 
ett gammalt, k/ med tiden semantiskt ganska närstående *fil- 'hinna, (grädd)-
lager' e.d. förstärkt tendensen k- >f-  i *kilo, pio 'tjock mjölk, tätmjölk' och 
att ett *fil- 'hinna (på vätska, t.ex. mjölk)' e.d. i sin tur påverkats semantiskt av 
*kila k-10.2  Evald Li&n (1897 s. 41 f.) antar att det norsk-svenska fil(e), 
fel(e) är en sammansmältning av dels pi 'tjock mjölk', dels ett ord på f-,file  
eller fil?, med betydelsen 'grädde'. Enligt Falk & Torp (1910-11 s. 216) tycks 
ett *felia(n), hörande till ie. *pel- och besläktat med no. folga 'täcke; hinna', ha 
smält samman med kr, fil i dialekterna: »Daher die bedeutung 'rahm auf milch' 
und der kurze vokal in einigen dieser formen.» Se även Magmlsson 1989 s. 1174 
f. om förhållandet mellan k/ och fa 

De topografiska förhållandena vid Filaren i Mellösa är sådana att man där utan 
minsta svårighet kan tänka sig en jämförande hydronym som bildats till eller 
innehåller ett ord för 'tjock mjölk', 'grädde', 'hinna' e.d.; se ovan om sumpmark 
och gyttja vid denna tjärn. En av Imber Nordin-Grip (1964 mellan s. 16 och 17) 
återgiven bild av Filaren stämmer väl överens med antagandet att Fil- här kan stå 
för 'gräddlager på filbunke', 'hinna på kokt mjölk' e.d. När jag i september 1978 
besökte Filaren var den nära nog helt igenväxt; den lilla öppna ytan var täckt av 
ett grågrönskimrande, hinnliknande skikt. Det var inte svårt att föreställa sig en 
namngivningsprocess med fil(-) i filbunke som utgångspunkt. Enligt uppgift från 
Flenmo 1990 är sjön nu helt igenväxt. Även om förhållandena vid den lilla sjön 
kan ha ändrats avsevärt under tidernas lopp, förefaller det rimligt att anta att 
platsen under mycket lång tid utmärkts av sumpighet. 

Om strandförhållandena vid den nu försvunna Filaren i Vrena, om vattnets 
konsistens och eventuella flytande skikt av växtdelar är det svårt att bilda sig en 
bestämd uppfattning. Även därifrån föreligger dock uppgifter om gyttja och 
sumpighet (se ovan); det är mycket möjligt att den grunda Filaren haft oklart 
vatten och dyiga stränder. Också i Vrena är det sålunda tilltalande att för Fil- anta 
syftning på mosslagg, hinnbildning på vattnet eller vatten- och dykonsistens som 
fört tanken till tjock mjölk eller filmjölk. 

Torp (i MM 1914 s. 91) tänker sig möjligheten att sv. fil n. kommit att brukas i stället för file. Jfr 
Kousgård SOrensen 1958 s. 55 om fin1.-sv. fil n. 'bräda i båtbotten', som antas snarast ha »vokalen 
analogisk overfort fra kollektivet som i dansk birk og bog», och även Fries 1957 s. 101 IT. om vokalen i 
trädappellativ som birk, bök och ä/n. 

2 Jfr bl.a. WesAn 1971 s. 18 f. och L. Elmevik i Scripta Islandica 27 (1976) s. 45 ff. om  uppkomsten av 
kontaminationsformer. 
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På skilda håll i Norden har man räknat med hydronymer innehållande ord som 
åsyftar vätskor eller mer eller mindre flytande föda eller betyder 'röra, bland-
ning, drav' e.d. Mindre än två kilometer från Filaren i Vrena ligger sjön eller 
åutvidgningen Mäskaren (Meskieren 1624 22/9? SRA db Söd. 1. vol. 3 f. 793 r., 
Mäskiarn 1677 LMV C 13:31-33) vid gränsen mellan Bettna sn, Oppunda hd, 
och Halla sn, Jönåkers hd (T 9GNO). Dess namn innehåller sv. dial. mäsk 
'blandning, röra, hop' (Rietz s. 456) enligt Hellquist (Hq 1 s. 421; jfr Hellquist 
1918a s. 36), som erinrar om det från Närke och Sörmland belagda adj. mäskiger 
'rörig' (»'Sjön ä mäskiger', sjön är betäckt med halfsmält snö» Rietz a.st.; jfr 
sörml. mäsk 'modd' E. Abrahamson u.å. OSDs). I Hq 2 (s. 14) påträffas Mäska-
ren bland bildningar vilkas flertal anses återgå på äldre former med -jr. Om den 
sakliga bakgrunden uttalar han sig inte. Att på ett eller annat sätt sammanhålla 
ifrågavarande hydronym med mäsk' tycks ligga närmare till hands än att utgå 
från djurapp. mask, fsv. mager m. Eftersom sjön genomströmmas av ett stort 
vattendrag, kan det vara issörja som föranlett namnet Mäskaren (jfr mäski 'lös 
och uppblötnad, om is' Lönnberg s. 176 och det nyss anförda uttrycket Sjön ä 
mäskiger hos Rietz).2  Mäskaren synes dock ha kunnat leda tanken till mäsk 'röra, 
blandning' även sommartid.' Ett Mäskträsk i Österbotten sammanställer T. E. 
Karsten (1921 s. 257) med fm1.-sv. mäsk (mäisk) n. 'träck, gyttja'. 

Sjönamnet Faso i Henne sn, V. Home hd, Ribe amt, kan enligt Kristian Hald (i 
Nd0 s. 265) innehålla ett ord för sumpmark e.d., besläktat med fil- i sv. filbunke; 
jfr DSÅ 2 s. 88 f. 

En motsvarighet till sv. dial. misa, mysu f. (jfr OÖD s.v. mesa), fsv. *misa 
'ostvassla, messmör' kan, framhåller Carl Ivar Ståhle (1946 s. 514 f.), ha ingått i 
ett äldre namn på Myssingesjön i Tuna sn, Olands hd, Upps. 1., ett sjönamn som 
då väl givit upphov till bynamnet Myssinge; sjön är delvis omgiven av sankmark. 
Jfr Ohlsson 1963 s. 28 om *Misa och Missegölen (i SOB 2 s. 53 betecknas 

Rekonstruktionen av ett om. *MaiskiaR m. är osäker. Mäsk har liksom sidoformen mask ansetts vara 
inlån frän lågtyskan; se Falk & Torp 1910-11 s.703, 1515, Torp 1919 s. 419 f., Hellquist 1929-32s. 597, 
ds. 1948 s. 681, Nielsen 1976 s. 248, 261. Mäskaren är måhända en efter Yngaren omformad ellips, 
*Mäsken, av ett senmedeltida * Mosksi0(n), ä. nsv. *Mäsksiön, eller av ett på *Mceskughesi0 'den 
mäskiga sjön' återgående sent fsv. *Mceskesi0(n), ä. nsv. *Mäskesiön. 

2 0m Grötsundet i Näshulta sn, österrekame hd (ek 10020, meddelas i uppteckningar att det på grund 
av strömdrag sällan eller aldrig får fast is (LH 33, KAd 74). 

3 Fiskaren Evald Frick, bosatt i Ekensberg, Vrena, uppgav 1972 att Mäskaren har ganska klart och rent 
vatten men omtalade också dybotten och lera i den inre delen av dess mot söder inskjutande vik (se T 
9GNO). Sörmlandsforskaren Börje Björninger har i brev av den 23 februari 1979 delgivit mig 
minnesintryck från fiske vid Mäskaren (»Valstalandet») i hans barndom. »Sjöstranden var gyttjig och vassen 
stod tät.» Man säg inte vad som fanns under vattenytan. »Ofta fastnade därför kroken i sjunkna, halvruttna 
träd eller annat skräp, detta i motsats till om man metade i Yngaren, där det gick att se ett par meter ned i 
vattnet när det var vindstilla.» Tilläggas bör att Mäskaren sedan 1800-talets början kan ha ändrat karaktär 
genom sänkning av Yngaren och Hallbosjön (se I. Schnell i SB 1955 s. 57 om sådan sänkning). 
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innebörden av *Mi(s)sa som oklar), B. Lindén i Orsa 1 s. 570 om mymamnet 
Mesan (Misan T 14ENO, 15ES0), Indrebo 1924 s. 141 om MyssmOrputten och 
Mysubytta, H. Ställ i Ore 1 s. 382 om Mysomyr och Mysobäck och Venås 1987 
s. 352 om Mysutjernet. En numera nästan uppgrundad tjärn i Nederkalix sn, 
Kalix ds. tg, Nb. 1., heter Blåmesosjön (Blåmissusj. T 25MS0). Gunnar Pellijeff 
(1967 s. 64 f., i ()NON 7 B s. 28 f.) synes böjd att sammanställa dess namn med 
blåmesa, beteckningen på en maträtt som tillagades genom att uppkokt mjölk till-
fördes fil eller ostlöpe så att den ystade sig, varvid en blåaktig vassla bildades; han 
tänker sig att sjön kan ha haft en grumlig, blåaktig färg som påmint om blåmesa. 
I Råneå sn, samma tingslag, finns en sjö med samma namn. Jfr NG 3 s. 227, NG 
15 s. 132 om skyr n. 'surmjölk' i ortnamn och OGB 16 s. 9 om samma ord med 
syftning på dyighet (»Stranden [...] ännu i dag tidvis så gyttjig, att man ej kan gå 
där [...] Det slammiga vattnet har tydl. liknats vid löpnad mjölk»); vidare J. Sahl-
gren i NoB 10 (1922) s. 132 ff. 

Det från ett av Västgötalagens bihang kända sjönamnet *Micelke, oblik form 
Micelka (VgL s. 288; jfr Mjölkesjön T 5CNV), vid gränsen mellan Halland och 
Västergötland betraktas av Hellquist (Hq 1 s. 404; se även SOÄ 9:2 s. 206, KaMn 
1924 s. 118') som sannolikt bildat till fsv. miolk, miOlk f. och att förstå som 
'mjölksjön, sjön med mjölkfärgat vatten'; jfr bl.a. NE s. 161 och Stemshaug 1985 
s. 61 om Mj0lkelva, A. Janzai i NoB 23 (1935) s. 3 om Melk-, Mj01k- i hydro-
nymer, OGB 6 s. 290 om *Miolk-, DSÅ 5 s. 74, 102 om Mjölkesjö och *Mcelk-
&ek samt, beträffande formen, E. Hellquist i Xenia Lideniana s. 105, 113 om 
personnamnsformen (vluonis) Mialcha (1268 9/4 Arnö SRAp, SD 1 s. 443). Till 
grund för bynamnet Målka (tidigare ånamn) i V. Vingåkers sn, Oppunda hd, och 
ett därmed samhörigt Molken ligger enligt Ståhle (1954 s. 47) snarast ett med 
mjölk besläktat ord; Molk- antas åsyfta grumligt, ogenomskinligt vatten.2  Att 
nämna är vidare det älvnamn *Mylska man räknat med på olika håll i Norge (NG 
2 s. 115, NE s. 167) — jfr fvn. milska f. 'blandningsdryck (av mjöd och öl?)', no. 
mylska f. 'sötost, blandning av ost och mjöl', fsv. mylska f. 'ett slags söt och stark 
dryck (beredd av vin och honung eller av öl och honung)' — och det flerstädes 

Johan Kal6n riktar uppmärksamheten mot namnformer avseende det med sjön sammanhängande 
vattendraget Mjölkå och framhåller att vattnets vitaktiga färg föranlett namnet Mjölk& 

2 Jfr Hq 1 s. 408 f., S. Strandberg i JHÅ 1984 s. 43 f. Ståhle är böjd att snarast se Målka som bildat till 
Molken, namnet på en med än sammanhängande sjö. Från den vid Nygård i Floda sn, Oppunda hd, 
belägna, nu försvunna sjön (Flyet T lOGSV) är det en halvmil till sjön Låttem vid gränsen mellan 
V. Vingåkers och Österåkers snr, avståndet från än vid Målka by till Låttem är betydligt mindre. Låttem har 
av allt att döma i gammal tid burit ett namn med betydelsen 'den rena (sjön)' (se S. Strandberg i JHÅ 1989 
s.22 f. med liti-häriv.); en jämförelse mellan Låttem ä ena sidan och Molken eller Målkaån å den andra har 
kanske föranlett bruket av det ena elementet (Låtts- eller Molk-). Man bör dock inte utesluta möjligheten att 
Molk- i stället åsyftar mjölkningsplatser vid ån eller sjön (till fsv. mot/ca 'mjölka'); jfr E. Lid6n i NoB 4 
(1916) s. 111 f., H. Lindberg i OUÅ 1970 s. 24. 
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uppträdande Bland- i hydronymer (NE s. 18, Indrebo 1924 s. 24, A. Janzai i 
NoB 23, 1935, s. 2 f., DSÅ 1 s. 159, Venås 1987 s. 119) samt hydronymer på 
Mang-, Men g- (se DSÅ 5 s. 62 f. med litt.-hänv.) och fall som Kaffabäcken, Kaf-
fasjän (DSÅ 4 s. 14 f.) och KlisterpOt (DS 17:1 s. 57, DSÅ 4 s. 113); jfr också 
Hq 3 s. 58. 

Ett med *Penh(i)la- eller *felhan sammanhängande appellativ med betydelsen 
'tjock mjölk', '(hinna på) grädde', 'döljande hinna' e.d. eller möjligen ett ord för 
'döljande', 'täckande' (jfr -fjalgr 2.1.4) kan ligga bakom ett fsv. *Filir m. (urn. 
*FelhiaR), en annan avledning till *felh- eller ett med ett hithörande nomen 
sammansatt sjönamn, som använts om Filaren i Mellösa och Vrena. En mycket 
tänkbar saklig grund för ett sådant namn har redan angivits: flytande skikt av 
växtdelar på mer eller mindre stillastående vatten eller måhända långt utskjutande 
mosslagg kan ha fört tanken till det höljande gräddskiktet i en filbunke eller till 
hinnor av annat slag, och grumligt vatten och sumpiga stränder med fuktig gyttja 
kan ha erinrat om tjock och trögflytande, mer eller mindre sur och hinn- eller 
klumpbemängd mjölk. Man bör inte bortse från möjligheten att fil(e) utifrån 
betydelsen 'grädde' och/eller 'tjock mjölk' en gång använts som appellativbeteck-
ning (förbleknad metafor) för gyttja och sörjigt, trögflytande vatten. Namnet 
Filaren behöver inte ha innehållit ett um. -iaR (um. *Penh(i)liaR eller *FelhiaR 
m.). Ett *File m. (um. *Penhilan, *Felhian eller möjligen en yngre sekundär 
namnbildning, »Filmjölken») eller ett ellipterat *Fil(a)sio(r), *Fil(e)siön kan på 
analogisk väg ha fått ordslutet -aren (jfr kap. 8); från Filaren i Vrena är det inte 
långt till den vidsträckta Yngaren. Reservationen att -ar(e)n inte behöver härröra 
ur ett fsv. -jr gäller som redan framgått också namnet Mäskaren, som måhända 
är förhållandevis ungt; det tillkommer en helt nära Yngaren belägen utvidgning 
av Nyköpingsån, vars äldre namn i denna sträckning varit SOlna (se S. Strandberg 
i Probleme der Namenbildung s. 34). Om Yngaren är en bildning på um. -iaR, 

fsv. -jr och inte -ilaR, fsv. 	kan emellertid närheten till sjön med detta namn 

Hellquist (Hq 1 s. 755 if.) ansätter ett fsv. *Inga, *Y ngil? (jfr Hq 2 s. 16, 32) för Yngaren med hän-
visning till gårdnamnet Yngersdal i Stigtomta sn, Jönåkers hd, under fsv. tid skrivet jngelsdaall 1447 D 11 
f. 121 v. (A. Larsson 1971 s. 39), jngelssdaal 1457 D 11 f. 191 v. (A. Larsson 1971 s. 91), yngilsdhal 
1466 UUB C 32 f. 13 v yngilsdaal ib. f. 70 r., tengisdall 1480 Vkjb f. 10 v. och jnghersdaal 1502 D 12 
f. 193 v. I ett senare arbete slår Hellquist (1918a s.41) fast att Yngaren hetat *Yngil i fsv. tid. Alternativet 
fsv. *Yngir m. kan dock ingalunda uteslutas. Yngersdal ligger vid Yngaren. Sjön är mycket stor, och mn. 
Ingiteld (Ingel) tycks ha varit vanligt i östra Sverige (se LB s. 132 f., Thors 1959 s. 62 f,; vidare hänvisas 
till SMPs); man måste därför överväga möjligheten att Yngersdal är en sammansättning med antroponymisk 
förled som efter hand påverkats av sjöns namn. De ovan anförda beläggen för Yngersdal återfinns alla i 
Vadstena klosters jordeböcker, det förefaller inte uteslutet au ett fsv. *Ingi(r)sdal eller *Yngi(r)sdal av en med 
Sörmland mindre förtrogen skrivare uppfattats som en talspråksform för ett Ingelsdal; att skrivama inte varit 
ofelbara visar väl bl.a. det avvikande cengisdall 1480. I RL 1560 skrivs hydronymen Yngeren (f. 15 r.). 
Klostrets uppbördsbok från 1466 (UUB C 32) ger skrivningen Darsathorp (f. 61 r.) för sockennamnet 
Dalstorp i Kinds hd, Älvsb. 1. (dalsathorp 1342 2/7? Gökhems k:a SRAp, SD 5 s. 113). Jfr Sahlgren 
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ha föranlett att just -ia-suffixet (eller -jr) använts vid skapandet av Filaren och 
Mäskaren; jfr 2.1.7 om konstellationer som Alma : Silma och Dunkern : Skun-
dern. 

Det sörmländska Filaren kan anknytas till *felhan med en helt annan saklig 
motivering än den nyss anförda. Norm ordbok anger 'jorda, begrava' som en av 
betydelserna hos fvn. fela (jfr Hj. Falk i Festskr. Torp s. 9 n. 1). Innebörden 'be-
grava' hos samma verb (eller prefigerade former därav) föreligger i gotiskan (se 
Feist 1939, Lehmann 1986 s.v. filhan) och i fornengelskan (Bosworth & Toller 
Suppl. s.v. befeolan) och enligt Ferdinand Holthausen (1967 s.v. (bi)felhan) även 
i fornsaxiskan.1  Känd från alla de tre germanska huvudområdena är också 
betydelsen 'anförtro, överlämna' (Norm ordbok s.v. fela, Feist 1939, Lehmann 
1986 s.v. filhan, Bosworth & Toller s.v. befeolan, bifeolan, Holthausen 1967 s.v. 
(bi)felhan, Schiitzeichel s.v. (bi)felahan). Betydelser som 'dölja', 'begrava', 'an-
förtro, lämna i förvar' ger en möjlighet att sammanställa namnet Filaren med 
resultat från undersökningen av det forntida Mellösahjulet. 

Av humlepollen funna i anslutning till hjulet i Filaren har man dragit slutsatsen 
att den lilla grunda sjön använts som rötningsplats för humle (se I. Fröman i von 
Post & al. 1939 s. 93 ff.). Jag citerar här Ingmar Frömans ord (s. 97 f.): »Alles 
deutet darauf hin, dass am See Filaren während der Eisenzeit ein Hopfenröstplatz 
— schwedisch 'humlesänke' — vorhanden gewesen ist, wo Hopfenranken der Was-
serröste ausgesetzt wurden. Wahrscheinlich ist dieser eine Reihe von Jahren 
hindurch und möglicherweise von mehreren Höfen gemeinsam benutzt worden.» 
(Jfr I. Granhall, i KL 7 sp. 50, som delar uppfattningen att humle nedlagts i Fila-
ren för rötning.) Enligt Fröman ligger det nära till hands att anta att hjulet, då det 
hållit på att gistna, lagts i vatten på ett grunt och lättillgängligt ställe, »wozu sich 
die 'Hopfensenke' von selbst anbot». 

Rötning av bast, hampa och lin i vatten har satt spår i ortnamnsskicket. Här kan 
anföras toponymer som Hampesacken (Friberg 1938 s. 16 n. 1, A. Janz61 i NoB 
28, 1940, s. 133 ff.), Hampsynket (G. Holm i Lövånger 2 s. 133, Pellijeff 1967 
s. 56), Hampsänke(t) (K. Fahlgren i Skellefte sockens historia 1 s. 51, G. Wid-
mark i Byske socken s. 58), Linsänkena (H. Ståhl i Ore 1 s. 379), Linsänket (G. 
Widmark i Byske socken s. 58) och Sänketjärnet ( A. Janzai i NoB 28, 1940, 

1912-35 s. 74 f., Noreen 1918-24 s. 298 f. betr. sammanfall av r + s och av kakuminalt 1+ s till »ett 
kakuminalt 1-ljud»; vidare belägget h0fuolsbole 1456 24/11 el. 1/12 Ryzla SRAp för H översby, Örtomta 
sn, Bankekinds hd, Östg. 1. (j hofrisbOle 1381 5/10 Spolstad SRAp), och skrivningama Rwnnersnvm 1447 
och Rummarsnvm 1457 i D Il för Rummelsrum, Gamleby sn, S. Tjusts hd, Kahn. 1. (rwmulsnvm 1421). 
Se 8.2 om sistnämnda namn; där anförs också fsv. belägg med dels -urs-, dels -uls- för Gagersrum i 
Tömsfalls sn, S. Tjusts hd. 

Jfr Seebold 1989s. 68 om betydelsen 'insjunka; sänka' hos ifrågavarande verb. 
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s. 159). Se vidare 4.2 nedan, där jag anför bl.a. Rötbastegölen (RLf 28, AK 33) 
och Rötbastesjön (jfr Karlsson 1934 s. 36). 

Filaren i Mellösa kan åsyfta nedsänkning för rötning av humletågor och/eller 
andra växtdelar (bast, lin) i sjön. Den språkliga utgångspunkten kan vara verbet 
*felhan, ficela, då väl med betydelsen 'dölja', eller kanske snarare ett därtill bil-
dat abstrakt för 'begravande', 'lämnande i förvar', 'gömmande' eller rentav 'ned-
sänkande'. Avledningsbasen för ett *FelhiaR, fsv. *Filir m. eller *Felhian, fsv. 
*File m. eller förleden i ett sammansatt namn, senare omvandlat, kan ha varit en 
motsvarighet till det i pluralis belagda fvn. fela f. 'gömställe', som Elias WesAn 
(1914 s. 159) tillskriver grundbetydelsen 'gömmande' och i Filaren kan tänkas stå 
för '(dold) förvaringsplats', eller en motsvarighet till got. -filh n. i anafilh 'över-
lämnande', *gafilh, *usfilh 'begravning'.' 

Vid sammanfattningen av den förda diskussionen om Filaren tvingas jag till en 
början slå fast att namnet är flertydigt. Det bör än en gång betonas att de två 
hydronymerna ursprungligen kan ha skilt sig från varandra till både form och 
innehåll. Yrkesbeteckningen filare med sin tämligen specialiserade betydelse är 
ett osäkert alternativ. En hydronym innehållande detta substantiv vore väl lättast 
att tänka sig för den obetydliga vattensamlingen vid Flenmo; där är å andra sidan 
förutsättningarna för ett Fil- eller *Ful-- åsyftande sumpighet påtagligast. En sjö-
namnsbildning till fjäl, fjöl eller ett därur avlett ord låter sig utan vidare tänkas i 
Mellösa och Vrena, men man vet inte om bräder eller broanläggningar verkligen 
funnits på platserna vid namngivningstidpunkterna. Tolkningen '(sjön i) gömstäl-
let' eller 'den dolda sjön' är möjlig i båda fallen men med tanke på sjöamas läge 
likaledes osäker. Ett *FuliaR m. eller *Fulian m. bildat till adj. ful ter sig topo-
grafiskt rimligt, men kända äldre och yngre belägg talar inte i första hand för 
denna möjlighet och knappast heller kända appellativiska ordbildningsmönster (jfr 
Olson 1916 s. 188; hydronymen skulle dock kunna vara bildad till ett *Ful- i 
stället för *ful--). 

Bland de utgångspunkter för tolkningen som redovisats ovan tycks mig ett av 
tjockmjölks- eller gräddliknande dyvatten och/eller gyttja, av tendenser till hinn-
bildning eller av »döljande» laggkanter betingat Fil- (*Penh- eller *Felh-) vara 
lätt att motivera både sakligt och språkligt för Filaren vid Flenmo och mycket 
tilltalande också i Vrenafallet. Dyighet eller sumpighet har visserligen utmärkt 
många vattensamlingar, men just företeelsens vanlighet bör ha gjort det angeläget 
att finna olika språkliga uttryck för olika typer av sumpighet på samma sätt som 
t.ex. olika höjdformationer betecknats med olika ord (se bl.a. Nyström 1988 om 
skilda ord för höjder). I ett sammanhängande, kuperat och på vattensamlingar 

Jfr betr. avledningsbasens typ i ett *FelhiaR Olson 1916 s. 8 f. samt S. Strandberg i NoB 73 (1985) 
s. 84 ff. (om *(.äkriaR, Ökern). 
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rikt skogsområde av mer begränsad omfattning kan man vid namngivningen ha 
funnit anledning att utnyttja åtskilliga synonyma appellativ för både höjder och 
vattenlokaliteter. En sådan utveckling förefaller a priori mer sannolik än att man 
i samma område skulle ha bildat en rad hydronymer med betydelsen 'gömställe' 
eller 'dold'. A priori har man inte skäl att tro att det funnits mer påfallande bräd-
broar vid varje mindre skogssjö. 

Rötning i vatten må ha varit en vanlig företeelse i gammal tid, men alla sjöar 
har inte varit lika lämpliga för sådana ändamål. För den nära byn Flenmo be-
lägna, lilla grunda mossjön Filaren i Mellösa vore tanken på rötning naturlig även 
utan Frömans ovan återgivna slutsats i samma riktning. Från saklig synpunkt är 
ett Filaren med innebörden 'förvaringssjön' e.d. alltså tilltalande. I språkligt av-
seende är detta alternativ osäkrare. Från den hos nordiska bildningar till *felhan 
uppvisade betydelsen 'gömställe' är steget dock inte långt till 'förvaringsplats', 
'plats där något lämnas i förvar'; jfr utvecklingen i verbet gömma, som enligt 
Hellquist (1948 s. 323) varit 'ge akt på' —> 'bevara' —> 'förvara' —› 'gömma' —> 
'gömma undan' —› 'dölja'. 

Alternativet 'tjockmjölkssjön', 'gräddsjön' e.d. är inte heller alldeles komplika-
tionsfritt i språkligt avseende. Det är ovisst i vilken mån metaforiska jämförelser 
i gammal tid uttryckts genom avledning och även i vilken utsträckning man för 
mycket länge sedan uttryckt metaforisk jämförelse med hela namnbäraren genom 
förleden i ett tvåledat namn; se härom nedan i avsnitten 2.1.7 och 4.2. Ett 
*FelhiaRl*Penh(i)liaR, *Felhianl*Penhilan eller ett sammansatt namn meta-
foriskt beskrivande likhet med tjockmjölk e.d. förefaller dock fullt möjligt; jfr 
bl.a. Hellquists tolkning av det ovannämnda fsv. *Micelke. Dessutom föreligger 
möjligheten av ett metaforiskt enledat namn tillkommet genom sekundär namn-
bildning (ett fsv. *File m. e.d.) och av ordet fil(e) som förbleknad metafor för 
sumpighet e.d. 

Det förefaller inte alls otänkbart att folket omkring Filaren i Vrena fordom 
hellre rötat bast, lin eller annat i denna lilla grunda sjö än i olika närliggande 
delar av Nyköpingsåns vattensystem. Om och i vilken utsträckning rötning före-
kommit där är dock en helt öppen fråga. Dyighet är en säkrare saklig utgångs-
punkt för namntolkningen. Det tycks vara möjligt att bland samtliga här anförda 
tydningsmöjligheter för Filaren i Vrena ge ett visst försteg åt det väldokumente-
rade Fil- 'tjock mjölk' e.d. I Mellösafallet är valet mellan sistnämnda möjlighet 
och syftning på nedsänkning för rötning svårare. Att rötning förekommit i en sjö 
innebär självfallet inte att detta måste ha givit utslag i namngivningen. Eftersom 
dyigheten vid Mellösasjön är mycket påtaglig och det andra alternativet språkligt 
osäkrare, föredrar jag därför anknytningen till fil(e) 'tjock mjölk', 'grädde' e.d. 
även för detta Filaren. 

I OAUn finner man en mängd ortnamn med begynnande Fil(a)-, File- eller 
Fili-, bland dessa hydronymer som Filatjärn, Filbäcken och Fileskur och sump- 
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marks- eller ägonamn som Filbunken, Filbunkhålet och Filbunkkärret. Om en 
äng kallad Filbunken i Romfartuna sn, Norrbo hd, Västm. 1., uppges det att det 
»gick så mycket vatten över» (A. Thorfors 1933). Huruvida en semantisk och 
morfologisk analys av alla svenska toponymer innehållande Fil- skulle ge en mer 
bestämd uppfattning om innebörden av just Filaren är ovisst; i detta sammanhang 
saknar jag möjlighet att genomföra en sådan undersökning. Jag har dock funnit 
det naturligt att söka belysa sjönamnet Filaren i Mellösa och Vrena, eftersom det 
är fråga om sörmländska sjönamn på -aren som etymologiskt kan sammanhänga 
med Fjälaren i St. Malm. 

2.1.7. Sockennamnet Film 

Alternativet *felh- 'dold' eller 'gömställe' ger anledning att dra in också det upp-
ländska sockennamnet Film i diskussionen kring Fjälaren. Äldre belägg för Film 
i Olands hd är bl.a.: (Jn) film 1316 15/11 Uppsala SRAp (SD 3 s. 283), Fylim 
1330 24/11-1334 27/8? Avignon SDa 1:1 s. 345, (in parochia) fylm 1335 5/4 
Ärnäs SRAp (SD 4 s. 434), (in parochia) fylm 1335 20/5 Ärnäs SRAp (SD 4 
s. 444), (de) fylm 1344? A 8 f. 143 r. (SDa 1:1 s. 158), (de) film 1344? A 8 f. 
145 v. (SD 5 s. 237), film 1344? A 8 f. 147 v. (SD 3 s. 429), (parochie) fiilm 
1349 12/5 u.o. SRAp (SD 6 s. 97), fylm 1387 6/7 Stockholm SRAp (SRP 2328), 

fsblmena (sokn) 1443 30/12 Stockholm Eriksbp, (j) ffilms (sokn) 1481 31/8 
Tälje SRAp, j fölme sogen 1526 GFR 3 s. 170, fylms Sokn 1531 SRA jb Kungliga 
arkiv 1, Film 1541 GFR 13 s. 322, Fölm Soken UH 1541:14 s. 291, Föölm Sockn, 
Fiilm Sokn 1543 OAUjb. Upptecknade uttal är bl.a. film, filman (H. Tillman 
1937, OAU) och filman (GW 50). 

Varken formen Fylim 1330-34? eller fOlmena 1443 ger skäl att räkna med en 
under fsv. tid existerande tvåstavig obestämd form. Den förra skrivningen har 
troligen tillkommit långt utanför Sverige. Framför sokn 1443 väntar man genitiv: 
fOlmena är knappast den bestämda singularformen i dativ av ett neutralt ord — jfr 
annars Noreen 1904 § 511:1 B 2 och Brylla 1987, den sistnämnda med exempel 
som (aa) konungxberghena 1385 (s. 52), (j) swndena 1460 (s. 63), (i) torpena 
1453 (s. 69) och (i) wadhina 1452 (s. 76) — utan har snarare en bestämd form 
med feminint genus, y. fsv. nominativ *Fylmenl*Folmen,' som förutsättning. 
Den senmedeltida formen ffilms 1481 innebär inget hinder för tanken på ett 
feminint Film. 

Jfr bl.a. Schagerström 1945-49 s. 107 f., Mod6er 1946 s. 12 f., 17 betr. uttalsforrnema filman och 
filman, som inte utesluter att namnet har feminint genus. 
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Sockenkyrkan ligger vid Kyrkbyn. Namnet Film har av allt att döma i gammal 
tid avsett en bebyggelse vid helgedomen. Ett brev från 1387 använder uttrycket 
hans goodz fylm (6/7 Stockholm SRAp, SRP 2328); jfr skrivningarna Jn film ipsa 
villa 1316 15/11 Uppsala SRAp och in parochia fylm, ipsa villa 1335 20/5 Ämäs 
SRAp samt DMS 1:3 s. 141, 143 f. I ä. nsv. tid har Kyrkbyn kallats bl.a. fylms 
Kirkieby 1531 SRA jb Kungliga arkiv 1, fölmbin 1544 OAUjb och Film 1549 
OAUjb. Har Film sekundärt fungerat som bygdenamn' — vilket kunnat föranleda 
tidig bestämd form; jfr G. Widmark i NoB 49 (1961) s. 124 ff. om  bestämda fsv. 
former av namnen Tör, Trögd, Tierp, Film och Rytra (Rytterne)2  — kan en för-
utsättning ha varit att namnet Film i vardagligt tal inte längre använts om någon 
by eller gård i socknen. 

Man bör inte bortse från möjligheten att Film avsett en bygd, innan det blev 
sockennamn, och att Kyrkbyn som en stor och central del av denna bygd bevarat 
dess namn; jfr F. Askeberg i QuatriUne congrU international de sciences ono-
mastiques s. 119 f., 122, Andersson 1965 s. 137, 161 om Hinsekind, Ståhl 1960 
s. 60 f. om Morbygden i Dalarna, ds. i KL 2 sp. 408 om bynamnet Hallbygden 
(Halvbygda T 12ISV) och gårdnamnet Igelsbygden (Igelsbygda T 121NO) i Films 
grannsocken Morkarla respektive det närbelägna Skäfthammar samt Andersson 
1965 s. 136 ff. om  Bollebygd i Västergötland; vidare I. Mo&er i OUÅ 1947 s. 42 
med n. 25.3  Den bebyggelseenhet som nu kallas Kyrkbyn synes ha varit ännu 
större; den omges av bl.a. österby och av mindre bebyggelser i skogstrakten med 
namn på bl.a. -bo(da) och -bol (ek 1863-64, T 12INV). Den mycket starka kon-
centrationen av socknens kända forntida gravlämningar till Filmsjöns och Broåns 
östra strand4  och ägofigurerna på ek 1863-64 stämmer liksom ortnamnen väl 
överens med tanken på ett mycket vidsträckt förhistoriskt Film, som haft karak-
tären av bygd och efter hand, kanske med länge bevarad funktion som bygd, upp-
delats i olika självständiga enheter. Under en period har det kanske fallit sig 
naturligt att använda Film än som bygdenamn, än som sockennamn, än som namn 
på den dominerande urbyn i bygden (socknen). 

Hur växlingen mellan formerna Film och Fylm i äldre tid skall förstås är inte 
klart. Det kan tyckas ligga nära till hands att anta labialisering av i mellan det 
labiodentala ljudet f och förbindelsen lm (jfr Noreen 1904 § 108, 145, Kock 1906 
s. 64 ff., WesAn 1968 § 34, Moberg 1984 s. 28 med litt.-hänv.). Utvecklingen i > 

Jfr J. Sahlgren i Karlskoga historia 1586-1936 s. 29 om användningen av Möckelsbodhar (Karlskoga) 
som bygdenamn samt K. Hoel i Institut for namnegransking. Årsmelding 1985 s. 132 (125 ff.) om vissa 
norska bygdenamn på -salr. 

2 
Jfr även Andersson 1965 s. 144, Brink 1990 s. 184 f. n. 16. 

3 Några starkare skäl för att se Film som ett äldst kyrkplatsbetecknande namn tycks inte föreligga. 4 
För översikten över fornlämningarna i Films sn har jag använt mig av fomlämningsregistret över 

Uppland i Upplandsmuseet. 
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y i omedelbar närhet av labiala konsonanter är känd från uppländska folkmål; 
som exempel kan nämnas klyppa 'klippa' och rymna 'rämna' (fsv. rifna, rimna) i 
Skuttungemålet (Grip 1901 s. 45 ff.) och gryffyl 'griffel', klyppa 'klippa' i södra 
Fjärdhundralands dialektområde (Isaacsson 1923 s. 93).1  En motsatt övergång, 
Fylm> Film, är dock inte otänkbar. Delabialisering av y är känd från olika håll.2  
Det är väl inte omöjligt att formen Fylm felaktigt uppfattats som en dialektal ut-
veckling av Film eller att i varje fall osäkerhet om den riktiga formen uppstått 
och att en eller annan skrivare då valt formen Film.' Vidare kan det tänkas att 
Film för ett ursprungligare Fylm beror på felaktig, »överdriven» reaktion och 
restitution efter den utveckling från Fylm(-) till Fölm(-) som omvittnas av bl.a. 
beläggen fOlmena 1443, fölme 1526, Fölm 1541 och Föölm 1543 (se ovan) och 
kan ha ägt rum långt tidigare än 1443.4  Möjligt är slutligen också att fsv. Fylm i 
skrift av oinvigda uppfattats som en enbart ortografisk variant av Film och därför 
återgivits som just Fil"' utsocknes skrivare kan ha banat väg för den efter hand 
segrande formen med -i-. På det hela taget tycks det mig dock naturligare och 
därmed något säkrare att räkna med Film som en ursprungligare form än Fylm. 

Formen med dubbeltecknat i 1349 (film) behöver inte indicera lång voka1;6  ut-
vecklingen till FO/m(-) pekar ju åt annat håll. 

Sockennamnet Film har av Hjalmar Lindroth (1931 s. 116 f.) tolkats som en 
sammansättning av föl n. (fsv. fyl) och ortnamnselementet hem. I SaoS 1938 
(s. 69) omtalar Jöran Sahlgren detta förslag, i SvBeb Upps. 1. 2 (s. 70) är han 
böjd att godta det. Lindroths tydning har återgivits också i senare sammanhang. 
Karl Henrik Karlsson (i Uppland. Skildring af land och folk 1 s. 416) synes dock 
vilja se Film som en avledning, och Sahlgren antar i NoB 18 (1930) s. 136 att 
Film en gång varit natumamn. 

En på material i OAUm baserad undersökning av de svenska -hem-namnens 
fsv. former har givit mig det bestämda intrycket att Film inte är ett med -hem 

2 Se om y > i Grip 1901 s. 49, Kock 1906 s. 444 ff., Ericsson 1914 s. 101, Isaacsson 1923 s. 92, 
Envall 1930 s. 40 f., V. Jansson 1934 s. 105, Lindkvist 1942 s. 45, F. Hedblom i Hälsingerunor 1948 
s. 45 f., Otterbjöik 1982 s. 39, Moberg 1984 s. 28 f., C. Årieman i SvLm 1985 s. 62 f., 68 sann 2.1.6 
ovan. 

3 Jfr WesAn 1968 om bldd 'blå' (§ 163:1), Allwarden, AYwarden för Allvaren (1 164)  och hwal för val 
(1168). 

4 Jfr Kock 1906 s. 453 ff., Wessn 1968 § 34 betr. y > ö och J. Sahlgren i NoB 35 (1947) s. 97 ff. om  
reaktion och korrektion. s Jfr Nomen 1904 § 20 anm. 1, § 108 anm. 4,5, Kock 1906 s.65 (jfr s. 67 om möjligheten av omvänd 
skrivning med y för väntat i) och V. Jansson 1934s. 105 f., WesAn 1968 § 34 anm., Moberg 1984 s.28 f. 
om i : y i fsv. ortografi. 

6 Se om dubbelskrivning av fsv. vokaltecken Löfkvist 1976 s. 487 ff. med litt.-hänv. Jfr bl.a. Nordberg 
1926 s. 142 och Moberg 1984 s. 45 om ii. Lennart Moberg överväger möjligheten att iii former som siith 
'sitt' och will 'vill' i Konungastyrelsen markerar rent 1-uttal. 

1 Jfr förutom nyss anförd litteratur (Norr-en 1904 etc.) Lindkvist 1942 s. 48. 
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sammansatt namn. Om Film verkligen vore ett sådant namn, skulle det uppvisa en 
mycket påfallande, tidig och i beläggserien konsekvent uppträdande efterleds-
reducering som man av OAU-materialet att döma inte alls skall vänta sig i ett 
uppländskt -hem-namn. Det förefaller rimligast att i Film se ett till bebyggelse-
namn övergånget natur- eller ägonamn. 

Kyrkbyn i Film ligger vid Filmsjön (Körksiön u.å. LMV B 5, Films Siön u.å. 
LMV B 9). Denna sammanhänger genom ett kort, av sumpmark omgivet vatten-
drag med Gruvsjön och den söder därom belägna Dannemorasjön. Från Lillbya-
sjön ett stycke norrut mottar Filmsjön den korta, merendels av sankmark om-
givna Broån. Väster om Kyrkbyn rinner ett vattendrag kallat Strydiket till Gruv-
sjön (T 12INV, fig. 2). 

Filmsjön, Broån, Lillbyasjön och det mindre vattendrag som norrifrån faller ut 
i sistnämnda sjö ligger omgivna av skogsbygd längst uppe i Fyrisåns vattensystem. 
Detta är ett centralt och framträdande inslag i landskapet och kan antas ha varit 
viktigt för samfärdseln i gammal tid. Någon annan verkligt påfallande naturloka-
litet vid Films kyrkby tycks inte föreligga. Från topografisk synpunkt är det där-
för välmotiverat att överväga om Film äldst kan ha varit en hydronym med inne-
börden 'dold' eller 'gömställe'. Namnets dunkla karaktär gör det naturligt att anta 
hög ålder och tilltalande att i denna skogsbygd knyta Film till den viktiga vatten-
leden, som kan ha fått namn långt tidigare än den första bebyggelsen på platsen 
och omgivande ägor och mindre terrängformationer. Filmsjön och den genom-
rinnande ån kan under tidernas lopp ha fått ändrad karaktär genom människans 
ingripande.' Att namnet Film en gång kan ha varit hydronymiskt finns dock inte 
skäl att betvivla (se bl.a. LMV A 13-1:1, från 1629?). Sockenkyrkans och Kyrk-
byns läge (se fig. 2) gör det alltså naturligt att tänka på ett sjö-, å- eller viknamn, 
men ett ängnamn eller sumpmarksnamn kan också övervägas (se vidare härom 
nedan). 

Svårigheterna i att anknyta Film till roten i *felhan 'skyla, dölja' hänför sig till 
ordbildningen och den med *felh- eller tfu/3- som bas omljudda rotvokalen: för 
att förklara den samtidiga existensen av i (eller y) och m i ortnamnet måste man 
ju antingen förutsätta att Film eller ett till grund därför liggande ord uppkommit 
genom avledning med ett omljudsverkande suffix av ett redan -m-suffigerat ord 
eller genom avledning med ett m-suffix av en stam innehållande en omljuds-
verkande suffixvokal eller också anta att man vid bildningen av namnet Film eller 

Jfr Wahlund 1879 s. 27 om sänkning av Gruvsjön, P. Pehrsson i UFT 4, h. 20 (1899) s. 24 f., 32 f. 
om dammanläggningar i Dannemora—Österbybruksområdet samt Wallsten & Blomqvist 1982 s. 215 (Tord 
Ingmar), 219, 226 om sänkning av Gruvsjön—Filmsjön—Lillbyasjön. — Även om Broån fordom varit bred, 
mer eller mindre sundliknande, förefaller det fullt möjligt att den även i förkristen tid haft sådan karaktär att 
ett feminint ånamn kunnat användas därom. I annat fall får man räkna med en vik ända upp till Lillbyasjön. 
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ett till grund därför liggande ord använt ett suffix innehållande både m och ett i 
eller i. 

Ord som fvn. hlymr m. 'starkt ljud, klang' och fvn. rymr m. 'bölande, brak' 
kan inte tas som säkra vittnesbörd om vare sig substantivbildning med det enkla 
-rna- eller -mi- eller bruk av ett kombinerat suffix. Dessa appellativ hör till rot-
formerna *hlum- respektive *rum-; vid sin sida har de verben hlymja och rymja.1  
Älvnamnet Dylma i Lxrdal hd, Sogn og Fjordane fylke, har förts till dylja 'dölja' 
och inte direkt till roten *dul- i samma verb.2  En bildning som no. gyrma f. 
'grums' ger inte bevis för existensen av ett direkt ordbildande -miö(n)- eller 
-imö(n)-; ordet har snarare utgått från ett substantiv innehållande gurm-.3  De an-
förda exemplen får här erinra om komplikationer vid undersökningen av i vilken 
mån suffixformer som -mia(n)-I-miö(n)- och -ima(n)-I-imö(n)- förekommer el-
ler kan tänkas förekomma i nordiska ortnamn och andra nomina. 

I litteraturen om ordbildning under äldre skeden finner man ett flertal kombi- 
nerade suffix. Se t.ex. Meid 1967 s. 48 ff. och s. 76 (ie. 	 89 f. (germ. 
-isla-, -islzja-, -islan-), 115 (-erna-, -arna-, -urna-), 119 ff. (-njö-, -injö, -unjö-; 
-nja-), 133 f. (-isjö-I-usjö(n)-), 147 ff. 	 -ödja-; -Pjö(n)-) och 
194 (-ahja-). Något säkert exempel på användning av 	som självstän- 
digt suffix kan jag inte ge, men en sådan kombination kan mycket väl ha före-
kommit, framväxt genom utvidgning av stammar innehållande -m-. Inte heller 
kan jag förete omständigheter som skulle göra det lätt att förstå att man tillgripit 
-miö- i stället för exempelvis det välkända -iö- vid bildningen av ett *Felhmiö 
till *felh-; en önskan att undvika sammanfall med tidigare existerande appellativ, 
t.ex. *felhö och *felhiö, kan dock tänkas ha varit av betydelse i det fall man ska-
pat ett *Felhmiö.4  

Suffixet -ma-l-mö- har lämnat många spår i det germanska ordförrådet. Jag 
finner det ändå vanskligt att i namnet Film laborera med ett utvidgat 
så länge jag inte kan påvisa säkra eller åtminstone sannolika exempel på denna 
suffixtyp.s  Måhända bör man inte utesluta möjligheten att -ma- eller -mö- en eller 

Se Torp 1919 s. 169, 517, Noreen 1923 § 389, Jöhannesson 1956 s. 247 f., 705, de Vries 1962 
s. 240, 455, Magrnisson 1989 s. 342, 783 om hlymr- respektive rym-. 2 Se P. Hovda i NoB 59 (1971) s. 139, NSL s. 94. 

4 Då man söker återföra Film (Fylm) på en till *felhan hörande rotform som utvidgats med ett suffix 
innehållande m, bör man på första avljudsstadiet överväga både *felh- och *fe13- och på tredje både *fue-
och *fulh-; för enkelhetens skull låter jag här *felh- och *fue- stå för båda möjligheterna på första 
respektive tredje avljudsstadiet. 

5 Se om suffixet -rna- ie. -mo-, och i förekommande fall -mö-, ie. -må-, von Bahder 1880 s. 129 ff., 
Wihnanns 1899 § 230 ff., 324, Brugmann 1906 s. 245 ff., Olson 1916 s. 290 ff., 536 ff., Kluge 1926 
s. 46 f., 80, 92 f., Hellquist 1922 s. XXXIV, H. Krahe i BNF 8 (1957) s. 2, Meid 1967 s. 123 ff. och 
Torp 1974 s. 8. Se vidare nedan (Ralm) om -m- i hydronymer. — Jfr betr. ljudutvecklingen i ett * Felhim ö 
Hesselman 1913 s. 6 ff., G. Widmark i NoB 51 (1963) s. 64 ff. 

3 Se Torp 1919s. 192 om gyrma. 
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annan gång kunnat utvidgas med i under mönsterpåverkan från vissa stammar in-
nehållande -n-suffix (-ina-/-inö- osv.) och andra stammar med tvåstaviga suffix 
(jfr Th. Andersson i NoB 63, 1975, s. 153 f. om -str-suffixet). I ett *Felhimh 
eller *Ftd3imi5 skulle i möjligen kunna tänkas vara sekundärt inskjutet genom en 
åtgärd av differentiationskaraktär. Frågan är dock om inte starkare skäl talar för 
att överväga en bildning med suffixet -mi-, trots att detta inte ansetts vara särskilt 
talrikt företrätt i känt germanskt språkmaterial; som -mi-avledda har man be-
traktat bl.a. feng. hlytm 'delning eller avgörande genom lottning' och feng. wylm 
'vattensvall' (hos Bosworth & Toller upptaget s.v. wi/m).1  

Ett *Felhminöl*Ful3minö uppkommet genom avledning av *felh- eller *fu/3- 
med 	framstår som en osäker rekonstruktionsmöjlighet.2  Detsamma gäller 
om alternativet *Felhumniöl*Ful3umniö med den suffixform som antagits ligga 
bakom -ufni i gotiska ord som waldufni n. 'makt' och wundufni f. 'gissel, plåga'? 
Ett *felhumniö skulle kunna ha fått betydelsen 'gömställe'.4  

Möjligheten att Film skulle innehålla ett *felhi-rful3i- utvidgat med -ma-/-mö-
ter sig mycket osäker (jfr den i not nyss åberopade litteraturen om -ma-suffixet).5  
Större anledning tycks man ha att överväga om Film kan vara en primär namn-
bildning tillkommen genom avledning av ett redan -m-suffigerat ord, ett *felhm-
(jfr nedan om no. fjOlme) eller *fut3m-. Att hydronymer kan vara bildade till 
redan -m-avledda ord visar diskussionen kring namn som Alma, Bolmen, *FjQrm, 
*Ialman (Hjälmaren), Nömmen och Sormen.6  Alma, Bolmen och Nömmen har 

Se om -mi- von Bahdcr 1880 s. 131, Kluge 1926 s. 80, 93, Mcid 1967 s. 127; jfr Wilmanns 1899 § 
230:2, Brugmann 1906 s. 253 f. 

2 Se H. Krahc i BNF 8 (1957) s. 25, Mcid 1967 s. 131 ff. om  -mana/-mina i hydronymcr; jfr Krahc 
1964 s. 67 ff. 

3 Se 0111 waldufni och wundufni Fcist 1939 s. 548, 578, Lehmann 1986 s. 392, 413 och om suffixet i 
fråga (got. -ubnil-ufni) bl.a. Wilmanns 1899 § 244:4, Mansion 1924 s. 70 ff., Fcist 1939 s. 144, Bach 
1953 s. 211 f., Mcid 1967 s. 129 f.; vidare Kluge 1926 s. 79 f., H. Krahc i IF 50(1932) s. 280 f., OED 4 
s. 89 om bl.a. fsax. fastunnia f. 'fasta'. Jfr betr. den tänkbara ljudutvecklingen i ett *Felhumniö (-mni) 
Hesselman 1913 s. 6 ff., 13 ff., 48 ff., 1. Lundahl i ANF 58 (1944) s. 1 ff. (bl.a. *Herutiö > Hyrt, 
*Ferguniö > *Firgn), Hesselman 1945 s. 48 f., G. Widmark i NoB 51(1963) s. 67 ff.; att nämna i 
sammanhanget är fvn. helkn, holkn n. 'stengrund' (se bl.a. Hesselman 1913 s. 47 f., Jöhannesson 1956 
s. 253, de Vries 1962 s. 221; jfr Lindin 1950 s. 95 f.). — Om mn> m(m) se bl.a. Hellquist 1948 s. 814 f. 
(ram), 1064 f. (stam), 1082 (atom), L. Elmcvik i NS 45 (1965) s. 16, Mattisson 1986s. 189 f. samt avsnitt 
7.3.1 nedan. 

4 Jfr Th. Andersson i OUÅ 1968 s. 6 om möjligheten av ett sjönamn *Ficelster n. 'gömstället'; vidare 
diskussionen under Fälaren ovan (2.1.5). Sc 2.1.4 för ytterligare jämförelsematerial. 

I ett fall som Silma (se nedan) har man visserligen goda skäl att överväga analogiskt suffixval, men det 
är mycket ovisst om -ma-I-mö- i forntidens Uppland varit ett frekvent, mönsterbetingat »namnbild-
ningssuffix» (»ortnamnssuffix»). Jfr om uppkomsten av särskilda namnbildningssuffix bl.a. Th. Andersson 
i NoB 61 (1973) s. 168 f. med litt.-hänv. 

6 Se om Alma SOSk 7 s. 16, DSÅ 1 s. 59 f., Th. Andersson i NoB 60 (1972) s. 41 ff., ds. i 
Sprogvidenskabelig udnyttelse af stednavnematerialet s. 15 ff., L. Moberg i NoB 75 (1987) s. 96 ff.; om 
Bolmen Hq 1 s. 64 f., Hq 2 s. 7, 34; om Fjorm ME s. 51, NG 8 s. 171, 182, P. Hovda i NoB 59 (1971) 
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anknutits till adjektiv som innehåller m. Avledningsbasen för *Ialman är av allt 
att döma en äldre motsvarighet till sv. dial. jalm n. 'skrik, olåt', fvn. jalmr m. 
'klang, brak' eller ett därmed närbesläktat ord innehållande m. Sormen har sam-
manställts med ett substantiviskt sorm-, surm-. Det rekonstruerade norska *FjQrm 
(i Grimnismål är FjQrm belagt som älvnamn) har man förknippat med no. fjarma 
'fara iväg (för snart)'. Från Tyskland kan Helme och Schwalm, Schwelm, Sulm 
och Siam anföras som principiellt belysande fall.' 

Vid tolkningen av Film blir det danska önamnet ///um (fda. lim) av särskilt in-
tresse. Det kan innehålla en -iö-avledning till ett *elma- som svarar mot sv. dial. 
jalm 'skrik'.2  Film kan ha bildats med -iö- till ett *felhma-, fsv. *fialm(ber), eller 
*ful3ma-, fsv. *fulm(ber), *folm(ber), på samma sätt som lim till ett *elma- och 
det danska önamnet *Kels till hals.' 

När man utgående från *felhan överväger möjligheten att Film bildats till ett 
-m-avlett ord, ligger det nära till hands att anföra det till ie. *kel- 'betäcka, 
skydda' (urg. *helan 'dölja') hörande hjälm m. (um. *helma-); Elof Hellquist 
(1948 s. 357) ser däri en motsvarighet till sanskr. garma(n)- 'betäckning; skydds-
tak' m.m. Uppmärksamhet förtjänar också fvn. hilma, hylma, nisl. hylma 'dölja'; 
fvn. hylma är enligt Alf Torp (1919 s. 233) avlett av ett substantiv avljudande 
med det som ligger till grund för feng. oferhelmian 'överskugga' (helmian 
'täcka'). Formerna *felhma- och *helma- kan i gammal tid ha stått vid sidan av 
varandra på samma sätt som fjälster (fsv. ficelster 'gömställe') står vid sidan av 
de till *helan 'dölja' hörande hölster och feng. heolstor 'gömställe'. Känt från 
Norge är ett fjOlme m. 'tunn och mjuk hinna t.ex. på grädde eller tjockmjölk' 
(NO). Det har av Torp återförts på ett äldre *fjalme och sammanställts med feng. 
filmen '(tunn) hinna' (i betydelsen 'förhud' m. eller n., eljest f.), ffris. filmene f. 
'hud'. Feng. filmen och eng. film 'hinna, tunt skikt (lager) (a film of dust)' m.m. 
har i sin tur sammanförts med -felma i feng. ieger-felma m. 'hinna på ägg' och 
grek. ica,pia n. 'fotsula; skoskula'.4  Det no. fjOlme 'hinna' skulle teoretiskt sett 

s. 138, L.-E. Edlund i NNN s. 124; om *Ialman Hq 1 s. 279 f., Hq 2 s. 46, Sahlgren 1912-35 s. 33 ff., 
Hellquist 1948 s. 426; om Nömmen Hq 1 s. 449 f., Hq 2 s. 8; om Sormen Hq 1 s. 566 f., Hq 2 s. 6 (jfr 
L.-E. Edlund i NNN s. 123 om surm : surmen : Sorma). 

Se om Helme H. Krahe i BNF 8 (1957) s. 13 ff. (»Man wird wohl ciner Deutung den Vorzug gcbcn 
dikten, welchc an Sprachgut ankniipft, das selbst bcreits cin m-Suffix cnthält»; jfr bl.a. 0. Bandlc i 
florilegium Nordicum s. 23); om Schwalm, Schwelm, Sulm och Sti/m H. Krahc i BNF 1(1949/50) s. 180 
ff., ds. i BNF 8(1957) s. 2 ff., 27 (jfr Springer 1930 s. 42 f., Bach 1953 s. 157, A. Schrnid i BNF 13, 
1962, s. 105 ff.). 

2 Se om /11um DS 13 s. 132 f., Christensen & Kousgård SOrensen 1972 s. 167, 178 och DSL 3 s. 69. 
Med sv. dial. galm m. 'skrik, lamt' har man sammanställt ett norskt Golma; se NG 13 s. 454, 0. Nes i NSL 
s. 42, 44 samt NSL s. 130. 

3 
Se Ofil *Hcels K. Hald i NoB 59 (1971) s. 79 f.; jfr Christensen & Kousgård Sorensen 1972 s. 178, 

DSL 2 s.58. 
" Se Torp 1919s. 112, Jöhannesson 1956 s. 558, Pokomy 1959 s. 803, Holthauscn 1963s. 100, 105, 

Mcid 1967 s. 113, Onions 1969 s. 356, Frisk 1970 s. 499 f. 
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kunna återgå på ett urn. *felhman; jfr bl.a. no. folga f. 'tunt hölje, i sht av snö; 
hinna på mjölk o.d.'. Det är svårt att bedöma hur rimligt det är att alternativt 
ställa feng. lelma 'hinna' till *felh- 'skyla' i stället för till den kortare rotformen 
*fel-; i trekonsonantismen -Ihm- kan h-ljudet måhända ha fallit mycket tidigt.' 
Grek. 7raila tycks dock göra det naturligt att främst räkna med ett urg. *felm- i 
feng. -felma, filmen, ffris. filmene, och i ett sådant läge bör man inte välja här-
ledningsmöjligheten *felhrnan för no. fjOlme i första hand. 

Den outvidgade rotformen *pel-, exemplifierad med bl.a. grek. icaga och 
feng. filmen, tillskriver Julius Pokorny (1959 s. 803) betydelsen 'övertäcka, 
hölja'. Teoretiskt möjligt är att ie. *pelm(en) (*pelmo-?) långt fram i forntiden 
bevarat en betydelse '(något) skylande, övertäckande' och att man haft ett gerrn. 
*felma(n) med innebörden 'skydd, gömställe'.2  Vad man har att hålla sig till i 
detta fall tycks dock vara den spridda och tidigt betygade innebörden 'hinna, hud' 
e.d. 

Beträffande det välkända förhållandet att ortnamn kan bevara eljest försvunna 
ord erinras här om bl.a. det Vism- (*Vism-) som uppträder i hydronymer på 
skilda håll och det *harm- 'stenig mark' e.d. som man ansett kunna reflekteras av 
olika nordiska ortnamn.' Ett appellativiskt *felhma- (*ful3ma-) 'något döljande 
(el. 'något dolt'); gömställe' e.d. som förbindelselänk mellan *felh- (*ful3-) och 
Film är ett osäkert men ingalunda orimligt alternativ i ett läge då någon inhemskt 
nordisk, i-omljudd -m-avledning samhörig med *felhan 'dölja, skyla' ej står att 
finna vid sidan av det icke beviskraftiga uppländska sockennamnet. Eftersom det 
inte heller tycks vara möjligt att bland adjektiven och appellativen påvisa någon 
oomljudd gammal nordisk -m-avledning (fsv. *fialmber e.d.) som med säkerhet 
eller sannolikhet tillhör *felhan, finner jag dock nödvändigt — med samma ety-
mologiska utgångspunkt — att också överväga alternativet att Film i Uppland är en 
primär namnbildning tillkommen genom avledning av en ännu äldre primär 
namnbildning. Jag tänker då i första hand på dehydronymisk eller annan deto-
ponymisk namnbildning med hjälp av det sarnhörighetsangivande suffixet -iö-. 

Det är välbekant att sjönamn kan vara bildade till ånamn och ånamn till sjö-
namn. I vissa fall har sjönamn bildats till andra sjönamn; hydronymer av sådant 

Jfr Brurmer 1965 § 218 om h-bortfall; vidare Wilmanns 1899 § 230:3 (ziohan : zoum, triogan : troum 
m.m.). 

2 Jfr Lundahl 1927 s. 13 om möjligheten att Hud- i västg. Hudene(d) betyder 'betäckning', 'skjul (för 
kreatur)' e.d.; därtill A. Janz&I i NoB 31(1943) s. 128 f., V. Jansson 1951 s. 65, 76 f., SOSk 3 s. 16 
(»dunkelt beträffande både härledning och betydelse»), Linde 1982 s. 41 f. — Om ie. -men-, urg. -man- jfr 
Meid 1967 s. 127 ff. 

3 Se om Vism- Hq 1 s. 723 f., Lindqvist 1926 s. 430 ff., P. Hovda i NoB 59 (1971) s. 145 f., 
Th. Andersson i NoB 60 (1972) s. 31 f., 0. Nes i NN 2 (1985) s. 20 ff. med litt.-hänv.; om *harm- J. 
Sahlgren i Saxons bok på 75-årsdagen s. 21 ff., Ståhle 1946 s. 509, OGB 8 s. 1 f., Wadström 1983 s. 102, 
Brink 1984 s. 135 f., ds. 1990s. 264 ff. 
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slag med diminutiv innebörd är Hövlingen (Höffuerlingen Lacus 2 ggr 1635 
LMV D 4:162-63, Höflingen Lacus, Höflingen 1683 LMV D 16:23) i Ö. Ryds 
sn, Skärkinds hd, östg. 1. (T 8GSV), bildad till Nävern (Hbffuerenn Lacus 1635 
LMV D 4:162-63), och Ynglingen (Ynglingen 1690-t.? UUB ka 105) i Dillnäs 
(Gåsinge-Dillnäs) och Kattnäs snr, Daga hd, en avledning till Yngern (Yngen 1560 
RL f. 17 r., 19 v., N., S. Yngern 1969 T 10HS0).1  Att beakta är i vårt samman-
hang också möjligheten att ett vattendragsnamn bildats till ett annat; jfr bl.a. A. 
Ja.nMn i OGB 6 s. 172 om forsnamnet *GOyss (*Gausi-) och ånamnet *GOys(s) 
(*Gausiö-) i Spekeröds sn, Inlands Nordre hd, Göteb. 1., och P. Hovda i NoB 59 
(1971) s. 146 f., ds. i Norske stedsnavn/stadnamn s. 35 om *Ork och Orkla i 
Hedmark och Trondelag (jfr dock NE s. 180 f., J. Sandnes i NSL s. 243 L).' Av 
särskilt intresse vid tolkningen av Film är dehydronymisk namnbildning med 
omljudsverkande suffix; ur litteraturen kan anföras bl.a. det nyssnämnda namn-
paret *GausiR : *Gausiö (*GausiR) samt Rusken : *Ryskia, *Ukle (*Ukla) : 
Ycklaren, Van- :Venjan och *Varma : *Virmil.3  

Ordbildningsmässiga och hydronymisk-strukturella skäl gör det befogat att föra 
in det hittills otolkade gårdnamnet Ralm, Hyltinge sn, Villåttinge hd, i diskussio-
nen om Film i Uppland. Äldre belägg för Ralm är: (j) ralme 1383 29/1 Västerås 
SRAp (SRP 1905), Ralmm SH 1542:2 f. 27 v., Ralms (... retteredömmer) 1551 
GFR 22 s. 242, ralmm SH 1554:11 och (Bohlbyn) Rahlm 1723 LMV C 32-14:1. 
Upptecknade uttal är rakm (GH 32) och råkm (SSg 70). 

Ralm ligger nära Kvarnsjön och ett vattendrag som från Valingen går till 
Kvarnsjön och därifrån vidare till den närbelägna Båven (T 10HSV). Förr låg 
gården längre bort från Kvarnsjön och närmare Gummerängsfjärden av Båven 
(glk Aa 17, fig. 3). Sistnämnda fjärd kallas Rahlms Fiähln på LMV C 13:44-45 
(1677). 

Ingenting tyder på att Ralm skulle vara sammansatt med -hem. Det är betydligt 
mer tilltalande att anta ursprunglig naturnamnsfunktion hos gårdens namn. 
Vattendraget till Båven har starkt fallande lopp mellan Valingen och Kvamsjön. 
Medeltida källor omförmäler kvamar på denna plats (lcothweta qwerna 1377 9/1 

1 Se om Ynglingen Hq 1 s. 758, Hq 2 s. 29, Ståhle 1946 s. 16. Hydronymen har brukats om olika 
lokaliteter i Yngems vattenområde; se bl.a. RL 1560 f. 17 r., UUB ka 105 (1690-t.?), LMV A 117-27:1 
(senast 1741) och G V.Ö.33 (1873).— Här kan också nämnas det av Bror Lindén (i ANF 81, 1966, s. 137) 
behandlade Bygling i Dalarna. 

2 
Se om dehydronyrnisk hydronymbildning S. Strandberg i Probleme der Namenbildung s. 28 med 

n. 66, s. 30 f., ds. i SaoS 1988 s. 115, 127 ff. med litt.-hänv.; vidare kap. 7 nedan. 
3 Se om Rusken:* Ryskia Hq 1 s. 491 f., S. Strandberg i SaoS 1988 s. 129 f.; om *Ukle : Ycklaren 

Hedblom 1958 s. 133 ff., L. Elmevik i NoB 55 (1967) s. 181 f.; om Van- (Vartåt') : Venjan Lindén 1936 
s. 3 f., ds. 1947 s. 35, 68 f., SOKo 10 s. 77 f.; om * Varma *Virmil Hq 1 s. 744 ff., Hellquist 1948 
s. 1397 f. och L. Moberg i NoB 54 (1966) s. 95 ff. 
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Valingen 

KÅVETAKVARN 
Kvamsjön 

KÅVETA 0 

RALM 

Båven 

TORP 

Fig. 3. Skiss över området vid Ralm med vattendraget från Valingen till Båven samt Gum-
merängsfjärden (söder och sydöst om Ralm) av sistnämnda sjö. Skissen utförd av Inga-Lill 
Druvaskalns med glk Aa 17 (1865) som underlag. 

Oppunda SRAp, SRP 1236). Det nutida Kåvetakvam ligger nedanför Kvarndam-
men, norr om Kvarnsjön (ek 10H0c). 

Ett till vattendraget från Valingen knutet å- eller forsnamn med ljudbeskri-
vande innebörd är mycket lätt att motivera. Hydronymer av sådant slag utgör en 
välbekant nordisk namnkategori.' Det är tilltalande att förklara Ralm som en äldst 
hydronymisk namnbildning sammanhängande med sv. ralla 'sladdra, skvallra' 
e.d., fin1.-sv. ralla 'gnola, småsjunga', ä. da. ralde 'larma, klucka; sladdra', da. 
dial. ralde, ra/le 'prata glatt; prata strunt', no. ralla 'prata mycket, sladdra' och 
shetl. rall(i) 'skvallra, prata (länge och högt)' (jfr eng. dial. rally 'avge högt eller 
skarpt ljud', mlty. rallen 'prata högt', schw.-ty. rallen 'prata för mycket, fara 
med skvaller; skrika som brunstiga katter' och mnederl. rallen 'pladdra'). Även 
som rörelsebeskrivande verb, i betydelsen 'rulla', 'trilla, ramla; falla, släpa ut-
för', 'gå fort, halvspringa', 'löpa i brunst' e.d., kan ralla komma i fråga vid tolk-
ningen av Ralm;2  att beakta är här inte minst sörml. ralla nir 'ramla, trilla' (GE 1 
s. 214). Man bör inte bortse från sörml. rala iväg 'gå fort', jämtl. rala 'prata 

Se om ljudbeskrivande vattendragsnamn bl.a. Hq 3 s. 72 f., Hellquist 1918b s. 46 ff., ds. i NoB 11 
(1923) s. 35 f., J. Sahlgren i NoB 23 (1935) s. 46 ff., T. Bucht i NoB 54 (1966) s. 143 ff., L.-E. Edlund i 
NNN s. 111 ff., Pamp 1988 s. 99; vidare hänvisningar nedan. 

2 Jfr bl.a. NE s. 45 (*Fallandi), P. Hovda i MM 1945 s. 110 f. (* Fallandi, Staupa m.m.) och DSÅ 1 
s. 326 f. (*Dras, *Drus,*Dros). 
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strunt' och no. rala 'prata mycket'; i varje fall på svenskt område tycks dock rala 
vara mindre välbestyrkt än ralla (OSDs, huvudregistret).' 

Torp (1919) och Hellquist (1948) sätter upp tre olika ralla: 1. ralla 'rulla, 
trilla' e.d.; 2. ralla 'skvallra, sladdra' e.d.; 3. ralla 'flacka omkring' m.m. SAOB 
(R 183 f.) håller för möjligt att ralla 'gå och driva; stulta; springa vida omkring' 
och ralla 'skvallra, prata strunt' är etymologiskt identiska. För ralla 'skvallra, 
sladdra' har man övervägt härledning ur ett urg. *razlön besläktat med fvn. tydd 
f. 'röst' och got. razda f. 'ds.'.2  

Något ralma 'skvallra, sladdra, prata' e.d. har jag inte påträffat och inte heller 
något nominalt ralm(-).3  Sådana bildningar kan mycket väl ha funnits — just vid 
skapandet av ord för ljudfenomen har -m-suffigering tillgripits i en rad fall (se 
nedan) — vid sidan av belagda former som sv. dial. ralka 'hosta upp slem' (Rietz 
s. 522), ralt n. 'skvaller' och ralta 'porla, brusa e.d.; skvallra' (SAOB R 187) och 
da. ralre 'frambringa ett rasslande, skrällande ljud; falla, störta (rasslande)' (ODS 
17 sp. 363). Utan ett belagt adjektiv eller appellativ ralm(-) eller ett -m-avlett 
verb ligger det dock nära till hands att i fallet Ralm överväga en primär namn-
bildning som med ljud- eller rörelsebeskrivande betydelse är utgången direkt från 
ralla. Som tänkbart exempel på direkt hydronymbildande -m-avledning utifrån ett 
verb kan här anföras Esman i Halland (: eisa 'störta fram');4  med icke -m-avledda 
verb har man också sammanställt de norska älvnamnen Dylma (se litt.-hänv. 
ovan), *Fisma och *Sigm eller *Sigma (nu Simoa).5  Ett som ursprungligen hy-
dronymiskt bedömt Bosma i Oppland har förknippats med no. busa 'fara iväg 
häftigt' (P. Hovda i NoB 59, 1971, s. 139) men har vid sin sida också det syno-
nyma verbet bosma (Ekre 1960 s. 79; jfr L.-E. Edlund i NNN s. 124). 

En lång rad nordiska ljudbeskrivande verb och substantiv innehåller ett -m-
som stammar från det direkt ordbildande suffixet eller från avledningsbasen. Hit- 

Se om ralla bl.a. Ihre, GE 1 s. 214, GE 3 s. 106, Rietz s. 522 f., Kalkar, Vendell, Grill; i övrigt 
hänvisas för ralla och rala till OSDs (huvtidreg. samt registret över Närke, Södermanland m.fl. landskap). 
Se följande not betr. etymologin. 

2 Se om härledningen av ralla etc. Schw. Id. 6 sp. 864 f., Falk & Torp 1910-11 s. 873, Torp 1919 
s. 511, OED 8 s. 127, Hellquist 1948 s. 812 f., Jöhannesson 1956s. 1130, SAOB R 182 ff., Pokomy 
1959 s. 852, de Vries & de Tollenaere 1971 s. 560, Nielsen 1976 s. 303, Magi-lasson 1989 s. 740; jfr 
Jakobsen 1921 s. 633 om shetl. ralli 'skvaller, prat' och ralli 'hastig vridning' m.m. och Magralsson 1989 
s. 753 om nisl. rella f. 'klagolåt; vindflöjel' m.m. Om rala se Torp 1919 s. 510 f.; tilläggas kan att Schw. 
Id. (6 sp. 864) upptar ett ralen 'gnägga'. 

3  Ett jylländskt Ralminek upptas i DSÅ 5 (s. 311), men dess ursprung betraktas som ovisst. Ett Ralm 
(Rallen) i Svendborg amt förklaras i DS 15 (s. 312) som ett äldre *Ral-holm. 

4  Se Wigforss 1913-18 s.87 n. 2, SOH 1 s. 104 f., S. Strandberg i Probleme der Namenbildung s.41 f. 
s Se om *Fisma (eller *Fism) NE s. 50, 318, Hovda 1966 s. 14, om *Sigm(a) ME s. 210, NG 5 s. 177, 

T. Eken i MM 1948 s. 39 f., P. Hovda i NoB 59 (1971) s. 138 f., 0. Stemshaug i NSL s. 34 (jfr s. 275), 
ds. 1985 s. 63. — Se vidare om -m-suffix i hydronyrner Hq 2 s. 33 f., Krahe 1964 s. 63, Hovda 1966 
s. 14, ds. i NoB 59 (1971) s. 138 f.; jfr J. Kousgård Sorensen i SNF 63 (1982) s. 54, L.-E. Edlund i NNN 
s. 124, L. Moberg i NoB 75 (1987) s. 98 f., ds. i Allan Rostvik den 22 mars 1990 s. 90. 
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hörande ord är bl.a. sv. dial. galma 'skrika, larma' och galm m. 'skrik, larm', 
glamma och glam, jalma 'jama; väsnas' och jalm n. 'jamning; olåt', fvn. glymja 
'bullra, braka' och glymr m. 'brak, klang', rymja 'böla' och rymr m. 'bölande' 
samt bruma 'bullra, braka' och krymr m. 'buller, brak'.' Det är inte otänkbart att 
ett till ralla 'skvallra, sladdra' bildat *RalmaR eller *Ralmö, fsv. *Ralm(ber ) 2  
givits efter mönstret av ord som galm och jalm. Ännu lättare bör hydronymer ha 
kunnat bildas efter mönstret av andra hydronymer; det skånska ånamnet Silma 
bör som Moberg (i NoB 75, 1987, s. 99) framhåller till formen vara inspirerat 
av Alma, namnet på den å dit Silma (nu Lilla å) rinner. Att det bland sjöarna i 
Dunkers sn, Villåttinge hd, finns två i varandras närhet med akut betonade namn 
på -ern (Dunkern, Skundern, uppt. i OAU) kan bero på suffixal mönsterpåver-
kan;3  jfr E. Liden i NoB 20 (1932) s. 228 ff. om  förhållandet mellan Vättern och 
Skagern.4  1 fallet Ralm är det dock svårt att peka på sannolika hydronymiska 
förebilder för ett *RalmaR eller *Ralmö. 

Att återföra ett hydronymiskt *Ralm(-) på ett verb med betydelsen 'prata, 
pladdra, skvallra, stoja' e.d. bereder inga semantisk-strukturella problem; å- och 
bäcknamn samhöriga med sådana verb bildar en uppmärksammad kategori.5  
Bebyggelsenamnet Rellen i Skee sn, Vätte hd, Göteb. 1., har tolkats som ett 
*Ralluvin, bildat till ett med ralla 'prata mycket, skvallra' samhörigt ånamn 
*Ralla.' Ett Rallebeek i Svanninge sn, Sallinge hd, Svendborg amt, innehåller en-
ligt John Kousgård Sorensen (i DS 13 s. 133, jfr DSÅ 5 s. 311) verbet ralle 'rulla 

Se om galma och galm Rietz s. 228, Hq 1 s. 165, Hellquist 1948 s. 266, Salberger 1978 s. 65 if., om 
glamma och glam Falk & Torp 1910-11 s. 324 f., 1470, Olson 1916 s. 356, Hellquist 1948 s. 285, om 
jalma och jalm Rietz s. 295, Hq 1 s. 279 f., Torp 1919 s. 246 f., om fvn. glymja och glymr Falk & Torp 
1910-11 s. 324 f., Torp 1919 s. 169, JOhannesson 1956 s. 248, de Vries 1962s. 176, om rymja och rymr 
Jöhannesson 1956 s. 705, de Vries 1962 s. 455, om jamma och krymr J6hannesson 1956 s. 454, de Vries 
1962 s. 624. Se vidare exempel hos von Bahder 1880 s. 135 f., E. Hellquist i ANF 7 (1891) s. 25 ff. och 
J6hannesson 1927 s. 70. 

2 Jfr betr. det kakuminala 1-ljudet i Ralm Ericsson 1914 s. 125 f. om sörmländska /-ljud; vidare t.ex. 
F. Hedblom i OUÅ 1950 s. 45 f. om gästr. *sälj och S. Strandberg i SaoS 1988 s. 118 f. om Djula. 3 Se om Dunkern och Skundern S. Strandberg i NoB 71(1983) s. 143 f., 147 ff. (Skundern), ds. i Ett 
stycke Sörmland s. 404 ff. 

4 Jfr även S. Strandberg i NNN s. 247 ff. om  mönsterpåverkan bland sjönamn; vidare bl.a. Hq 1 s. 520, 
741, Lindqvist 1926 s. 169 om Salstern och Vänstern i norra Östergötland. Bland önamnen kan anföras de 
rekonstruerade bildningarna fda. *Las (*Lasi,b) och *Hals (*Habib) vid samma segelled (K. Hald i NoB 
59,1971, s. 79 f.) samt Svartnö i Roslagen, vilket enligt Lars Hellberg (1987 s. 232) lånat sitt »suffix» från 
Eknö, namnet på en intilliggande ö. 

s Se bl.a. Hq 1 s. 516,543 f., 546, Hq 3 s. 73, Hellquist 1918b s.46 ff., ds. i NoB 11(1923) s. 35, 
Ödeen 1927 s. 19 f., J. Sahlgren i NoB 23 (1935) s. 46 f., P. Hovda i MM 1945 s. 100 f., Elcre 1960s. 69 
ff., Stähl 1960 s. 42 f., 0. Stemshaug i NSL s. 35, DSÅ 4 s. 245, DSÅ 6 s. 176 f., L.-E. Edlund i NNN 
s. 110 ff. 

6 Se OGB 20:1 s. 65 f., V. Jansson 1951 s. 46. 
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med rasslande eller skrällande ljud'.' Jag är böjd att förklara Ralm i Hyltinge som 
ett ursprungligen hydronymiskt namn, samhörigt med ralla och syftande på ljud 
och/eller rörelse (jfr L.-E. Edlund i NNN s. 112 om betydelsenärheten mellan 
'rörelse' och ljud'). Denominativ avledning är tänkbar (jfr sörml. rall n. 'dovt 
ljud; skvaller; skämt' GE 1 s. 215, GE 3 s. 106, ä. da. rald 'knakande, brak' Kal-
kar), men detta alternativ tycks vara svårare att underbygga.2  Förutsättningarna 
för mycket tidig hydronymbildning ter sig i detta fall så stora att Ralm kan tänkas 
ha tillkommit genom avledning direkt ur (roten i) verbet ralla med ett -in-suffix? 
Sekundär namnbildning genom ett från (roten i) ralla eller från ett *ralma 
'sladdra, stoja' e.d. utgånget *ralm eller *ralmber 'sladder, stoj' e.d. är dock lik-
som primär namnbildning utifrån ett verb *ralma ett alternativ tämligen likvär-
digt med hydronymbildande -m-avledning ur ralla.' Ett å- eller forsnamn bakom 
nutidens Ralm har rimligtvis föranletts av det nedströmmande vattnet ovanför 
Kv arnsj ön. 

Skrivningen (i) ralme 1383 tyder på maskulint eller neutralt genus hos gård-
namnet. Det är därmed naturligt att tänka på ett fsv. *Ralmber m. 'den sladd-
rande, stojande (forsen)', 'den (med buller) nedfallande (forsen)', 'stojet, skvall-
ret', '(det bullrande) fallet' e.d. eller ett *Ralm n. 'skvallret, stojet', '(det bull-
rande) fallet' e.d. Jfr t.ex. norska namn som Buldrefoss, Dynjan, Skraslefoss och 
Skravlet, sammanställda med verben buldra, dynja 'bullra' e.d., skrasla 'skratta 
högt' m.m. respektive app. skravl n. 'vidlyftigt prat'.5  

Tidigare låg Ralm som nämnts inte lika nära Kvarnsjön som nu. Närmare sjön 
påträffades då Kåveta (in quothuetum 1329 9/9 u.o. SRAp, SD 4 s. 128; se om 
namnet H. Ståhl i KL 19 sp. 78), en större bebyggelse (med Kåvetakvarn 2 1/2 
oförmedlat mantal, bek) som inte utan vidare kan antas vara tillkommen senare än 
Ralm (1 oförmedlat mantal, bek) men inte heller a priori kan förutsättas vara 
äldre än ett om vattendraget använt *Ralm-. Det är långtifrån självklart att ett 

En kvarn vid Rallån i Frinnaryds sn, N. Vedbo hd, Jönk. 1., heter Killen; se Sjöstrand 1980 s. 29. 
I gårdnamnet Rallersta, Bettna sn, Oppunda hd, har Gunnar Linde (1951 s. 150) tänkt sig ett till rall n. 
'skvaller' eller verbet ralla 'skvallra' m.m. bildat mansbinamn *Ralle; jfr SOSk 11:2 s. 182 om förleden i ett 
nu försvunnet Rallebol(a). 

2 	. Jfr denna orrIbildningsfråga E. Lidn i NoB 8 (1920) s. 14 om *Ilasm-, G. Indrebo i NoB 16 (1928) 
s. 135 om älvnamnet Breima på Voss (»Truleg ej avleiding av adj. breid») och L. Moberg i Allan Rostvik 
den 22 mars 1990 s. 91 if. om  möjligheten av ett denominativt * Fahsmön bakom Fasma i Tensta sn, 
Norunda hd, Upps. 1. 

3  Åldern hos verbet ralla är en oviss faktor i sammanhanget; jfr bl.a. Falk & Torp 1910-11 s. 873, 
Pokomy 1959 s. 852, Magntisson 1989 s. 740, 753. Man kan dock enligt Hellquist (Hq 5 s. 113) tryggt 
anta au sjönamn på -m kunnat bildas under den urnordiska periodens sista skede. 

4  Jfr Hq 2 s. 34 om abstrakter på -m med betydelsen 'skrik, larm' som förmodade utgångspunkter för 
vissa hydronymer. Vad förhållandet mellan *ralm och *ralma beträffar kan nämnas att verbet sv. dial. galma 
enligt Evert Salberger (1978 s. 65) har bildats till substantivet galm. 

Se P. Hovda i MM 1945 s. 100 f. 
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namn på forsen ovanför Kvarnsjön lånat sitt namn åt ett omgivande större 
markområde, som i sin tur givit upphov till bebyggelsenamnet Ralm. Tänkbart är 
att Ralm namngivits från det närbelägna Tuna och att dess namn skall tydas som 
'boplatsen som ligger åt Ralmhållet', 'boplatsen bort mot forsen Ralm' e.d. 

Några forntida gravlämningar är inte registrerade för Kåveta, Ralm eller 
Tuna, men sådana finns på det mot Tuna gränsande Torp och längre söderut på 
den (halv)ö, Hyltingeö, där Torp ligger;' det förefaller möjligt att Tuna (med 
Tunatorp och Brolöten) samt Torp och kanske ytterligare områden fordom bildat 
en enhet, äldre än både Kåveta och Ralm (se ek 1905, ek 9H9c, 9d, 10H0c, Od, 
fig. 3). Även med denna rekonstruktion bereder dock namnet Kåveta genom 
närheten till Kvarnsjön problem vid försöken att återföra gårdnamnet Ralm på ett 
områdesnamn som äldst avsett forsen vid Kvarnsjön. 

Från Ralm är det inte långt till vattendraget mellan Valingen och Båven. Ett 
om detta använt *Ralmber m. kan tänkas, trots att °sammansatta maskulina å-
eller bäcknamn av ålderdomlig typ inte förefaller vara vanliga i Sörmland. För 
en rekonstruerad tänkbar hydronym som *Skinande i Julita sn, Oppunda hd,2  är 
både maskulint och feminint genus tänkbart. Hos ett gammalt osammansatt namn 
på hela vattendraget från Valingen till Båven och allra helst partiet närmast Ralm 
väntar man sig a priori snarast femininum. Sträckningen mellan Valingen och 
Kvarnsjön kan dock ha burit ett maskulint strömnamn, som tidigt kommit att 
brukas även om det korta, lugnare loppet nedanför Kvarnsjön. Fullt tänkbart är 
också att ett maskulint forsnamn, *Ralmber, i gammal tid överförts på hela 
vattendraget. 

Möjligheten att ett ström- eller forsnamn efter hand tagits i bruk om hela 
vattendraget innebär att gårdnamnets genus och boplatsens läge inte bereder några 
stora problem vid härledningen av Ralm ur en med ralla 'skvallra; ramla' e.d. 
samhörig hydronym. Man bör dock inte bortse från möjligheten att ett ljud-
eller/och rörelsebeskrivande *Ralmber m. en gång använts om Gummerängsfjär-
den vid Ralm. Namnet Sladdervik i Morlanda sn, Orusts v. hd, Göteb. 1., syftar 
enligt OGB 8 (s. 159) måhända på ljudet från vågornas slag mot stranden. Kon-
trasten mellan stora väderhårda fjärdar i Båven och den mindre, instängda Gum-
merängsfjärden kan tänkas ligga bakom ett namn på den senare med betydelsen 
'den sladdrande, pladdrande' e.d.; avsikten med ordvalet bakom en sådan hydro-
nym kan möjligen ha varit att beskriva ljudfenomen som mindre dramatiska än de 
man upplevt på Gullfjärden och andra större fjärdar. Från saklig synpunkt är det 

RAA Freg. Hyltinge, ek 9H9c, 9d. På Torps ägor finns omkring 12 spridda stensättningar. Om Tuna 
och Tun(a)torp se K. A. Holmberg 1969 s. 210 (jfr s. 268 f., 274). 

2 Se S. Strandberg i Uppsalastudier i namnforskning s. 121 if. betr. möjligheten av ett *Skinande  som 
bäck- eller ånamn i Julita sn. 
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dock mest tilltalande att anknyta Ralm till strömmen eller forsen ovanför Kvarn-
sjön. 

Dehydronymisk hydronymbildning ger ytterligare en möjlighet att förklara 
maskulint genus hos ortnamnet. Till ett av fallsträckan vid Kvarnsjön föranlett 
*Ralmö, fsv. *Ralm f., bör man ha kunnat bilda ett maskulint fjärdnamn, 
*RalmaR, fsv. *Ralmber m. Att nordiska fjärd- eller fjordnamn kan bilda par 
med geografiskt samhöriga vattendragsnamn är välbekant; jag erinrar om de 
norska fjordnamnen *Hvinir och Vefsnir.' Bildandet av ett *Ralmber m. till 
*Ralmö f. kan uppfattas som en moveringsprocess; fjärdnamnet finge kanske lika 
gärna översättas med 'fjärden Ralm', 'den del av vattensystemet Ralm som är en 
fjärd' som 'den till ån Ralm hörande fjärden' e.d.' 

Utvidgad syftning hos ett äldst ström- eller forsbetecknande *RalmaR, 
*Ralmber erbjuder den enklaste förklaringen till att gårdnamnet Ralm trots bo-
platsens läge inte har feminint genus i belägget från 1383. För den rekonstruerade 
hydronymen erbjuder primär namnbildning med ett -m-suffix i varje fall ett in-
tressant alternativ. 

I fallet Ralm innebär alternativet detoponymisk namnbildning att vissa, dock inte 
särskilt svåra komplikationer kan undanröjas samtidigt som ett osäkerhetsmoment 
tillkommer. Vid tolkningen av Film utifrån *felh- kompliceras rekonstruktions-
processen av samma alternativ, som i gengäld dock medför en väsentlig fördel: 
närvaron av både m och i-omljud bereder inga stora ordbildningsmässiga pro-
blem. Ett formellt primärt *FelhmaRl*Felhmö, *Ful3maRl*Fu13mö e.d. kan 
ställas vid sidan av en lång rad nordiska hydronymer eller önamn som antagits 
höra samman med verbet *felhan. Att en sådan bastoponym (bashydronym) för 
Film, om den existerat, inte längre står att finna är kanske inte egendomligare än 
att Orkla men inte *Ork lever kvar i Hedmark och Trondelag (se bl.a. ovan an-
förda arbeten av Hovda betr. de nämnda norska älvnamnen). 

Det ter sig naturligt att överväga -iö-avledning bakom Film, trots att 
dativmarkering saknas i de fsv. beläggen.' Ett ytterst till *felhan hörande, dehy-
dronymiskt *Felhmiö eller *Fu/3miö kan förstås på olika sätt. Ett tidigt upp- 

1 Se 0. Rygh i Sproglig-historiske studier tilegnede professor C. R. Unger s. 33 (Vefsnir), 37 f. 
(*Hv(nir), NG 9 s. 301 f. (*Hy(nir), NG 16 s. 64 (Vefsnir); jfr Hovda 1966 s. 119 f. (Vefsnir), Stems-
haut 1985 s. 60 (*Hy(nir) samt 0. Nes i NSL s. 40 f. 

Se 2.1.5 ovan om genusmovering. Betr. möjligheten *Ralm f. : *Ralmber m. kan här tillfogas en hän-
visning till Andersson 1965 s. 268 ff. om  namnparet Lor(en) och *Lora i Östergötland (se vidare 8.2 om 
Loren). Jfr betr. Ralm också K. Hoel i Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1978 s. 29 f. om hydronymen 
Vinstri i Valdres. 

3 Jfr bl.a. L. Hellberg i OUÅ 1973 s. 43 f. om kasusböjningen av Hyrn i Aspö sn, Selebo hd; vidare 
Noreen 1904 § 404:2, I. Lundahl i NoB 25 (1937) s. 82 ff., J. Sahlgren i NoB 47 (1959) s. 51 och Brylla 
1987 s. 95 ff., 137, 149. 
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kommet *Felhmö eller *Fu/3m5 'gömstället' kan ha åsyftat Fyrisåns sträckning 
genom skogsområdet norr om fomtidens bygd i Lena och Tensta; för den översta 
delen av vattenleden, norr om Dannemorasjön, kan man ha bildat ett *Felhmiö 
eller *Fu/3miö 'den med Felhmo (Ful3mo) sammanhängande ån'.1  Det är också 
möjligt att ett ånamn eller viknamn har utgått från ett *FelhmaR 'gömstället', 
som avsett den långt uppe i skogsbygden belägna Dannemorasjön och/eller Gruv-
sjön, och likaledes tänkbart att ett -iö-avlett Film (Fylm) har sitt upphov i en äng 
eller ett annat markområde med namn på *Felhm- (*Ful3m-) 'gömstället'. 

De efter vad det synes utmärkta sakliga förutsättningarna för en sammanställ-
ning av Film med *felhan 'dölja, skyla' och med Fjälaren, tolkat som 'göm-
stället', 'den dolda' e.d., har fått mig att här ägna avsevärd uppmärksamhet åt det 
uppländska ortnamnet, som ju också givit upphov till diskussion kring suffix, pri-
mär/sekundär namnbildning och detoponymisk namnbildning. Rekonstruktioner 
som *Felhmi- och ett med -iö- bildat *Felhmiö är efter min mening rimliga. Jag 
vill inte heller utesluta tanken på ett kombinerat omljudsverkande suffix i Fi/m;2  
alternativet *Felhumniö förtjänar att nämnas ännu en gång. Man kommer dock 
inte ifrån att härledningen ur *felh- (*fu13-) är förenad med betydande språkliga 
komplikationer och att det är nödvändigt att pröva också andra tolkningsvägar. 

En formellt enklare rekonstruktion än *Felhmiö 'ån vid FelhmaR' e.d. kan 
man nå med *felm- i got. usfilma 'förskräckt' som utgångspunkt. Man har tänkt 
sig samma *felm- i fvn. felmsfullr, fjalmsfullr 'förskräckt'; jfr fvn. felmtr m., 
nisl. felm(u)r, felmtur 'skräck'.2  En saklig bakgrund för ett *Felmiö, fsv. *Film 
f. 'skräckån' e.d. i Film kan jag inte påvisa, men hydronymer av denna art har 
man räknat med på andra håll — *0 ghn (Ljungan) är ett välkänt exemper — och 
alternativet är tänkbart även sakligt. Folkliga föreställningar i forna tider om 
skrämmande egenskaper eller händelser, t.ex. årlig tribut av människoliv, kan 
kanske ha framkallat ett namn med betydelsen 'skräckån'.5  

1 Jfr S. Strandberg i Probleme der Namenbildung s. 29 ff. om  Naten : Ncetl- (med litt. om  dehydro- 
nymisk namnbildning i n. 76), ds. i SaoS 1988 s. 127 ff. 

2 Räknar man med en form som *Felh-miö kan måhända också fjäl, fiöl 'bräda' ifrågakomma som 
lexikalisk utgångspunkt för tolkningen av Film. 

3 Se om fvn. felms-, nisl. felm(u)r, felmtur, got. usfilma Torp 1919 s. 100, Feist 1939 s. 530, 
Jöhatmesson 1956 s. 555 f., Pokomy 1959 s. 801, de Vries 1962 s. 117, Lehmann 1986 s. 381, 
Mardsson 1989 s. 170; jfr NO 2 sp. 1083 om no. felmleg 'skrämmande, ohygglig'. 

Se om *Oghn (Ljungan) bl.a. Hellquist 1948 s. 582, Stähl 1976 s. 118, Pamp 1988 s. 99. Jfr därtill NE 
s. 178 (ögn), 182 f. (Otta), Indreb0 1924 s. 146 (0 gnilla), P. Hovda i NoB 59 (1971) s. 136 (ö gn m.m.), 
NSL s. 240 f. (0 gge m.m.), DS 17 s. 105 f., DSÅ 5 s. 205 (*Otta) och S. Strandberg i SaoS 1985 s. 83 
med n. 101. 

$ Jfr S. Strandberg i SaoS 1985 s. 83 med n. 102 med hänv. till ett flertal förf., bl.a. J. Sahlgren i NoB 
23(1935) s. 64(63 ff.); vidare DSÅ 7 s. 116 ff. om  Trold-, Troll- samt E. Grip i UFT 4, h. 19 (1898) s. 61 
ff. betr. sägner om sjörået i Bälinge sn och i Norunda hd, Upps. L — Otänkbart är kanske inte att oberäkne-
liga och farliga isar framkallat ett *Felmö 'skräckån'; jfr S. Strandberg i SaoS 1988 s. 126 om Varnmeln. 
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Ett fsv. *Fylm med sitt ursprung långt nere i förhistorisk tid kan anknytas till 
feng. folm f. 'hand(flata)', folme f. 'hand', fsax. folm m. 'hand' och fhty. folma 
'handflata'; se Pokomy 1959 s. 806 och Holthausen 1963 s. 112 om dessa ord, 
som antas tillhöra samma avljudsstadium av ie. *pela-, *plä- 'bred och flack' 
m.m. som fvn. fold f. 'land, jord'.' Ett *Fylm kan vara detoponymiskt men också 
bildat till ett appellativ. En tänkbar grund för ett um. *Fulmiö är *fulmö 
(*fulma-) 'hand(flata)' i sekundär, överförd användning som appellativ för flata 
terrängformationer. Jfr lat. palmatus »die Figur der flachen Hand habend» 
(VValde & Hofmann 1954 s. 240) och appellativiska naturbeskrivande ord som 
arm, fot, hals och rygg. Ry. /adon"handflata' uppvisar enligt Eduard Murzaev 
(1984 s. 333) betydelserna 'jämn markyta' och 'vattenspegel' (jfr Murzaev 1974 
s. 128: ladon"öppen plats, jämn yta'). Det vore tilltalande att förklara betydelsen 
'flata, flat (mark)yta' hos ett um. *fulm- som utvecklad ur 'handflata', eftersom 
användningen av kroppsdelsbetecknande ord om naturformationer är synnerligen 
välbestyrkt,2  det semantiska steget från 'handflata' till 'flat yta (i allmänhet)' är 
kort och betydelsen 'handflata' hos urg. *fulm- kan antas ha gammal hävd; vid 
sidan av germ. folm(a) står grek. nocxxiin f. 'handflata' och lat, palma f. 'ds.' 
(Walde & Hofmann 1954 s. 240 f., Pokomy 1959 s. 805 f., Frisk 1970 s. 466). 
Alternativt kunde man annars överväga ett urg. *fulm- som med betydelsen 'flat 
bred mark' e.d. tidigt förelegat parallellt med det rotbesläktade nordiska fold f. 
'land, jord' (se därom ovan). 

Man behöver inte förutsätta en appellativisk betydelse 'fiatmark' e.d. hos ett 
med västgerm. folm(a) samhörigt, till grund för *Fulmiö i Uppland liggande 
*fulm- (*Fulm-). Det förefaller säkrare att utgå från den styrkta betydelsen 
'hand(flata)' hos germ. folm(-). Basen för Film (Fylm) kan vara ett toponymiskt 
*Fulm- med innebörden 'handen' eller 'handflatan' eller det bakom denna meta-
for liggande appellativet (*fulmö f., *fulmaR m. e.d.). Ordet hand i jämförande 
funktion har ansetts ingå i olika ortnamn. Ett av dessa är by- och sockennamnet 
Händene i Skånings hd, Skar. l. Enligt meddelande i april 1990 från Thorsten 
Andersson, Uppsala, visar topografin i kyrkbyn att namnet åsyftar djupa tvär-
dalar ned mot ån Dofsan: »Den sönderflikade terrängen har uppenbarligen liknats 
vid en hand med utspärrade fingrar.» Vid en vik av sjön Tolken ligger bebyggel-
serna Hand och Handvik i Tvärreds sn, Kinds hd, Älvsb. 1.; för namnet Hand 
anför SOÄ 7:1 (s. 236 f.) belägg från bl.a. 1292 och 1306. Bror Lindén (1950 
s. 175) antar att Hand (antingen ellips av *Handvik eller ursprungligen osam- 

2 Se t.ex. SAOB A 2280 (arm), F 1249 (fot), H 108 (hals), H 1540 (huvud), K 1720 (knä), M 1568 
(mun), N 12 (nacke). 

3 Se om Händene V. Jansson 1951 s. 72 f., H. Ståla i ANF 67 (1952) s. 231 f., SOSk 10 s. 22, H. 
StAhl i KL 20 sp. 86. 

Se bl.a. L. Moberg i NoB 72 (1984) s. 13 if. om  fnord. fold. 
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mansatt) åsyftat den nämnda viken; jfr T 7CSO, där dess form i viss mån erinrar 
om en hand. Jämförelse med handliknande vikar uttrycker enligt Lindén (a.st.) 
förleden i Handvik(en), Rättviks sn, Nedansiljans ds. tg, Kopp. 1., och Handviken, 
Hållnäs sn, Olands hd, Upps. 1. Älvnamnet Henda i Midtre Gauldal hd, So.-
Trondelag fylke, och andra norska ortnamn har betraktats som bildningar till 
h9nd f. 'hand') Beträffande ett Fin graström i Films sn uppger Hans Tillman 
(1937, OAU) att bäcken med detta namn på några ställen har fingerlika för-
greningar. 

Ett till Fylm och senare Film utvecklat *Fulmiö kan betyda 'ån (viken) sam-
manhängande med viken (ån), sjön, ängen e.d. kallad Fulmo, FulmaR e.d. 
('handflatan', 'handen' eller måhända 'flatmarken')'. Senare tiders topografi synes 
inte lägga hinder i vägen för tanken att Broån med omgivningar eller en vik, 
sankmark, äng eller annan terränglokalitet på denna plats liknats vid en handflata 
eller uppfattats som en flat yta utan närmare specialisering (se ek 1863-64 och T 
12INV). Om de forntida förutsättningarna för jämförelsen mellan en naturloka-
litet eller äga och en hand är det ännu vanskligare att nu uttala sig, men 
1860-talets kartbild utesluter i varje fall inte möjligheten att någon förgrenad 
ägomark i området vid Gruvsjön, Filmsjön och Lillbyasjön kallats *Fulm-
'handen'. Ortnamnet Film kan sålunda vara detoponymiskt. Till detta alternativ 
och alternativet att avledningbasen varit ett icke (längre) metaforiskt ord för 
'flata, flat yta' e.d. kan läggas ett tredje: möjligheten att *Fulmiö bildats direkt 
till appellativet *fulm- i betydelsen 'hand(flata)' och därmed är en avledning med 
metaforisk funktion, 'ån, viken, ängen e.d. som liknar en hand(flata)' eller 'den 
med den hand(flate)liknande lokaliteten samhöriga ån, viken, ängen e.d.'. 

Längre fram i avhandlingen (4.2) möter vi frågan i vilken utsträckning det i 
gammal tid funnits tvåledade jämförelsenamn som varit metaforiska på sådant sätt 
att förleden inneburit en jämförelse med hela namnbäraren, inte bara en del 
därav. I denna diskussion hör bl.a. de nyss anförda namnen *Handvik och Hand-
viken hemma. Mycket intressant vid undersökningen av Film är en till innebörden 
besläktad fråga: i vilken utsträckning har man förr uttryckt jämförelse mellan ett 
föremål och en namnbärare (hela denna eller en del därav) genom att skapa en 
metaforisk deappellativisk avledning (primär namnbildning) i stället för att — 
efter mönster välkända för vår tid — använda ett befintligt appellativ som äkta, 
icke förbleknad metafor (sekundär namnbildning) eller som förled av icke för-
bleknad metaforisk karaktär i ett sammansatt jämförelsenamn? Jag använder ut-
trycket metaforisk avledning om den förstnämnda processen. 

Se ME s. 90 f., 98 f., NG 13 s. 333 f., 444, NG 14 s. 228, NG 15 s. 340, NG 16 s. 119, NSL 
s. 151; jfr Kousgärd Sorensen 1958 s. 74 f., DSÅ 3 s. 31. 
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Ivar Mo&er (i NoB 30, 1942, s. 181) har framhållit att »karakteristiskt för 
likhetsnamnen är ur namnbildningssynpunkt just den icke sammansatta eller av-
ledda formen». En sådan uppfattning är det kanske som kommer till uttryck vid 
tolkningen av holmnamnet Tenungen i OGB 16 (s. 143), där det meddelas att 
namnet sammanställts med målets tåta f. 'hummertina' — »skäret liknar till for-
men en sådan» — men samtidigt fastslås att en sådan härledning är osannolik från 
ordbildningssynpunkt. Författaren föredrar att räkna med en appellativbildning 
på -ung till ten (tenung m. '(liten) spinnrocksten'? s. 289). Här kan också nämnas 
att Ivar Lundahl (i SOSk 13 s. 151) betecknar Sophus Bugges förslag till tolkning 
av ö- och häradsnamnet TjOme i Vestfold och, i frågans form, av by- och socken-
namnet Kymbo i Vartofta hd, Skar. 1., som mindre tilltalande från ordbildnings-
synpunkt och framställer ett annat tydningsförslag. Bugge (i ANF 20, 1904, 
s. 350 f.) har tänkt sig möjligheten av ett jämförelsenamn Tiuma f. 'den snörlik-
nande, snörräta' e.d., bildat genom avledning (genusmovering om man så vill) av 
ett *tiömi m. 'rep, töm, sträng, snöre'.' 

Sjönamnet Gjende i Oppland fylke har tolkats som en -ia-avledning till fvn. 
gandr m. 'käpp' med syftning på sjöns raka form.' Kan man inte göra sannolikt 
att ordet gandr redan som appellativ haft innebörden 'rak (käppliknande) 
(natur)formation' e.d., är det naturligt att se Gjende som ett avlett metaforiskt 
namn, detta oberoende av om jämförelsen med en stav eller käpp gällt hela den 
långsträckta sjön eller endast en del därav. 

Älvnamnet Orma i Ringebu hd, Oppland fylke, har betraktats som en bildning 
till orm med syftning på buktande lopp.' Krökande lopp har också antagits vara 
orsaken till det ovan anförda älvnamnet Henda i Midtre Gauldal, för vilket man 
räknat med knd f. som avledningsbas. För ett rekonstruerat ånamn *Snee(a) med 
sne 'snö' som förmodad utgångspunkt överväger Kousgård Sorensen (i DSÅ 6 
s. 254) betydelsen 'den snövita'. 

Av principiellt intresse i vårt sammanhang är vidare tolkningen i OGB 4 
(s. 106) av förleden i Björningsås som ett *Björning(e) 'den björnliknande': 
»Sedd mot himlen från landsvägen el. älven ter sig åsens översta kontur ung. som 
en björn.» 

Till grund för bynamnet Bie i Floda sn, Oppunda hd, ligger som det synes ett 
ånamn *Bia f. Är detta en avledning av insektsbeteckningen bi n. med innebörden 
'ån som (genom sitt porlande ljud) liknar bin (ett bi)', står man inför en meta-
forisk avledning (som kan uppfattas som movering); man kan dock inte bortse 
från möjligheten av sekundär namnbildning (*Bia som icke avledd metafor, till 

2 Se Indreb0 1924 s. 71, 270 f.; jfr bl.a. NG 6 s. 111, Ekre 1960 s. 55, 76, NSL s. 126, S. Strandberg i 
NoB 73 (1985) s. 77 f. 

3 Se NE s. 181, P. Hovda i NoB 59 (1971) s. 132, 140, NSL s. 244. 

Jfr L. Hellberg 1960 s. 151 f., NSL s. 316. 
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bia 'bi') eller avledning till bi utan jämförande funktion (i stället syftning på 
förekomst av bin).' I samband med Bie förtjänar det nämnas att Jakob Sverdrup (i 
MM 1910 s. 153 f.) vill tolka det norska älvnamnet *Vefsn som en jämförande 
avledning till insektsappellativet hveps, kvefs 'geting', ett *Vafsinö e.d. med be-
tydelsen 'den surrande'; Sverdrups tolkning har visserligen avvisats av senare 
forskare,2  men den förtjänar ändå nämnas som vittnesbörd om författarens syn på 
möjligheten av metaforisk avledning.' 

Av stort principiellt intresse är Lennart Elmeviks tolkning (i Allan Rostvik den 
22 mars 1990 s. 33 ff.) av det västgötska Dillö (fsv. *Dynla, Dynlo) som ett 
*Duntilön 'ön med fårsvansvikarna', ett om man så vill partiellt jämförande 
namn med en appellativisk, icke förbleknad metafor som avledningsbas. Elmevik 
tänker sig alternativt att avledningen *Duntilön uttrycker likhet mellan hela ön 
och en fårsvans. 

Med vissa reservationer håller jag för möjligt att Film (Fylm) i Uppland åter-
går på ett um. *Fulmiö som bildats till ett mot västgerm. folm(a) svarande 
*ful mö f. (*fulmaR m.) 'hand(flata)' och genom avledningen med -iö- anger 
metaforisk jämförelse med en naturlokalitet med flat eller någorlunda flat yta 
eller av handliknande form. Att -iö- är ett samhörighetsangivande suffix (se t.ex. 
Olson 1916 s. 6) innebär en fördel för tanken på ett sådant *Fulmiö 'den 
hand(flate)liknande ån (eller viken, ängen, terrängen etc.)' eller 'den med en 
hand(flate)liknande lokalitet samhöriga ån (eller viken, ängen etc.)'.4  Med den 
förstnämnda betydelsen uttrycker -iö- likhet — som kan sägas vara en form av 
samband eller en om samhörighet erinrande egenskap — och med den senare bety-
delsen uttrycker -iö-avledningen samhörighet med en lokalitet vars karaktär 
uttryckts genom en metafor (jfr Elmeviks ovannämnda tolkning av Dynla som 
'ön med fårsvansvikarna, de fårsvansliknande vikarna'). Man kan fråga varför 
lokaliteten inte i stället beskrivits metaforiskt utan avledning (sekundär namnbild-
ning) eller genom ett redan terrängbeskrivande appellativ; samma fråga tycks 
dock kunna ställas beträffande det belagda norska sjönamnet Gjende. Vill man se 

Se om Bie S. Strandberg i NoB 62 (1974) s. 57 tf. (Möjligheten av ett deverbativt änamn bör kan-
hända också nämnas; jfr det från Vårnhus i Dalarna anförda bia 'sorla' i OÖD.) För ett ursprungligen 
hydronymiskt Ramna f. i Norduppland har Mats Wahlberg alternativt övervägt jämförande innebörd (mörkt 
vatten eller mörkt läge); se vidare 7.3.4 om Ramn- 'korp' i vattennamn. Jfr i övrigt bl.a. NE s. 95 om det 
norska älvnamnet Haulca, alternativt uppfattat som en likhetsangivande avledning (»som kaster sig ned som 
en HOg»); därtill NE s. 321, NSL s. 144 f. 

2 Se bl.a. Hovda 1966 s. 119 f., Elmevik 1967 s. 146 f., 0. Nes i Norske stedsnavn/stadnamn s. 75; jfr 
J. Sandnes i NSL s. 337. 

3 Betr. -n-suffigering i samband med jämförelse yttrar Albert Kjxr (i MM 1914 s.221): »Et affiQl dannet 
Elvenavn maatte betegne, at der var Lighed mellem Elven og en Fjxl, men et Lighedsforhold kan ikke 
betegnes ved en Afledning med det Suffix, som maa foreligge i *521na.» Jfr dock Hq 1 s. 670 om Ukn(-). 

4 Att beakta är möjligheten av toponymbildande substantivering av ett i sin tur desubstantiviskt 
-ia-/-iö-adjektiv (jfr Meid 1967 s. 71 f.). 
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*Fulmiö f. som resultatet av movering, faller det sig naturligt att påminna om 
-iö-suffixets kända användning som femininbildande moveringssuffix.1  

Ett viktigt, i någon mån redan tangerat alternativ återstår vid tolkningen av det 
dunkla namnet Film. 1 C. T. Onions ordbok (1969 s. 356) återförs eng. film, 
feng. filmen 'hinna' på ett äldre *filminjam (jfr Olson 1916 s. 81 f., 266 betr. 
suffixet); Wolfgang Meid (1967 s. 113) räknar i samma ord med suffixet -ina 
(jfr Torp 1919 s.v. fjoilme). Ett urn. *Felmini (-iR) f. (iö -stam)2  eller *Felmtnö 
f. 'ån (viken) med hinnbildning (vid stränderna)' bör över ett *Filmn med tidig 
utveckling mn > m(m)3  ha kunnat ge det från 1300-talet belagda Film; jfr Hessel-
man 1913 s. 6 f., 13 ff., I. Lundahl i ANF 58 (1944) s. 5, 13, G. Widmark i NoB 
51(1963) s. 67 ff. Alternativet *Felmini och *Felminö har fördelen att kunna 
anknytas till feng. filmen med Onions respektive Meids rekonstruktion. Om de 
nordiska språken ägt en appellativisk motsvarighet till den längre västgermanska 
formen filmen(e) är dock ovisst, men feng. -felma och grek. Raga i förening 
med no. fjOlme gör tanken på ett även nordgermanskt *felma- 'hinna' mycket 
rimlig, trots att no. fjOlme måste förses med reservationer. Till ett sådant *felma-
kan man ha bildat ett *F elminö f. 'den hinnförsedda (ån, viken)' e.d., ett 
*Felminö f. 'hinnån' eller ett på hinnliknande terräng eller hinnbildning på vatten 
syftande *Felmiö f. 

Ett *Felminö f. förklaras väl enklast som substantiverat adjektiv.4  Med ett 
*Felminö f. som utgångspunkt får man räkna med primär namnbildning och 
därvid hänvisa till möjligheten av förhållandevis sen toponymbildning med 
-n-suffix; jag erinrar här om de danska exemplen Guden och *Hampn.5  Ett 

Se t.ex. E. Hellquist i ANF 7 (1891) s. 27 f., Olson 1916 s. 74 f., Meid 1967 s. 72 f. 
2  Jfr Bröndum-Nielsen 1966 § 451. 
3 Se ovan betr. mn> m(m) (litt.-hänv. i samband med alternativet *Felhumniöl*Ful3umniö). 
4  Jfr Hesselman 1913 s. 18 f. Se om -ina-/-inö t.ex. Meid 1967 s. 110 ff., Torp 1974 s. 19 f.; betr. 

hydronymer Bach 1953 s. 208 ff., Kettner 1972 s. 350. Vidare litt.-hänv. hos S. Strandberg i OUÅ 1983 
s. 58 n. 86 och ds. i SaoS 1985 s. 66 n. 47. Ett ur -ina-adjektivens sammanhang lösryckt *Felminö kan 
tidigt ha fått förkortad andra vokal genom inverkan frän andra stambildningar med kort vokal före 
intervokaliskt suffixalt n. Om i-omljudet på e som vissa forskare antagit (se V. Jansson 1951 s. 148 ff.) inte 
är äldre än i-omljudet på bakre vokaler, är det tänkbart — om den mellersta vokalen i ett *Felminö, måhända 
under påverkan från just -ina-adjektiven och från de starka verbens preteritum particip och maskulina 
-ina-avledningar, stått kvar länge — att man erhållit nominativformen *Filmin, som därefter genom 
utjämning inom paradigmet och analogisk påverkan utifrån givit *Filmn (jfr Hesselman 1913 s. 6 f., 9 f., 13 
ff.). s Se om Guden DSÅ 2s. 286 ff. med litt.-hänv., om *Hampn DS 12 s. 163, DSÅ 3 s. 28 f., V. Dalberg 
i NoB 66 (1978) s. 141. Här kan också erinras om det ur app. sol härledda önamn *Soln som ansetts ligga 
bokom socken- och stadsnamnet Solna (Hellquist 1948 s. 1026; jfr H. Ståhl i Proceedings of The sixth 
Viking Congress 1969 s. 99) och om det flerstädes uppträdande Okn(-), Ukn(-) som av Hellquist och 
Moberg sammanställts med app. ok, uk (se bl.a. Hq 1 s. 670, Moberg 1965 s. 51 och L. Elmevik i NoB 56, 
1968, s. 187). Om -n-suffix se bl.a. Bach 1953 s. 208 ff., G. Widmark i NoB 51(1963) s. 65 ff., Krahe 
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likaledes desubstantiviskt *Felmiö f. med -ib suffixet i dess välbekanta sam-
bandsangivande funktion' kan som namnbildning vara både primär och sekundär. 

Ord med betydelsen 'hinna' kan användas om skikt på vätskor (jfr 2.1.6). Vid 
undersökningen av om ett samband föreligger mellan vissa hydronymer och ord 
för 'hinna', 'överskikt', 'tunt lager' o.d. bör man också söka utröna om den sak-
liga bakgrunden till ett sådant samband kan vara tendenser till tunn isbeläggning 
eller beläggning med ytskikt av smältande is. Det nisl. hjbm n. uppvisar bl.a. be-
tydelsema 'hinna, i sht tunn ishinna', 'tunt gräddlager på mjölk' och 'damm';' jfr 
verbet hjörna'bli täckt med tunn hinna': tjörnin er hjömuS 'det är ett tunt islager 
på sjön', fragil; er hjötnad 'det är ett gräddlager på tråget' (Blöndal). 

Ett flertal nordiska ortnamn på Skån- har antagits innehålla det ord som före-
ligger i sv. dial., no. skån f., fvn., nisl. skån f.3  Carl Ivar Ståhle (1946 s. 423) 
anför bl.a. följande betydelser för detta nordiska ord: 1. (nisl.) 'hinna på flytande 
vätska, »skinn» (särskilt på kokt mjölk, grädde, gröt)'; 2. (nisl., no.) 'skare på 
snö'; 3. (no.) 'hård skorpa, t.ex. av ost'; 4. (sv. dial., fvn.) 'sårskorpa'. I nyis-
ländskan föreligger avledningama skerni n. 'genomskinlig tunn hinna, foster-
hinna; skinn på mjölk; tunn is' (jfr vatniä slavnir 'det kommer en tunn isskorpa 
på vattnet') och skevningar m. 'tunn is'. Ståhle (1946 s. 424 ff.) framhåller att 
betydelsen 'tunt skinn, hinna' utan tvivel är den ursprungliga hos skån;4  han fin-
ner rimligast att för det toponymiska Skån- i första hand utgå från betydelsen 
'torr, skrovlig yta'.5  

Holmnamnet Skenalden i Hellvi sn, Gotl. n. hd, Gotl. 1., innehåller enligt 
Ingemar Olsson (1959 s. 155 f., 1984 s. 82) ett skinnald(a) '(område med) tunt 
jordlager på häll', som troligen är avlett av skinn. 

Broån vid Films kyrkby är omgiven av sankmark. Filmsjön, som en gång kan-
ske betraktats som en vik av Gruvsjön, är långsträckt och genomströmmas av 
Broån (Fyrisån). Att Broån och Filmsjön haft mindre sumpiga stränder i gammal 
tid kan man knappast utgå ifrån. Innan sjön sänktes (se ovan) var strömdraget 
däri kanske starkare än nu. Ett *Felmiö f. eller *Felmtnö f. 'hinnån', 'hinnviken', 
'den med hinnbildning (av jordpartiklar, slam, växtdelar, laggkant, tunn is, is-
sörja e.d.) förbundna ån eller viken' e.d. ter sig sakligt rimligt (jfr 2.1.6 om 

1964 s. 63, Meid 1967 s. 103 ff., Kettner 1972 s. 348 ff., Th. Andersson i NoB 61(1973) s. 168 f., ds. i 
Sprogvidenskabelig udnyttelse af stednavnematerialet s. 17 ff. med litt.-hänv.; jfr betr. speciella suffix-
förhållanden vid ortnamnsbildning bl.a. E. Hellquist i ANF 29 (1913) s. 377 och Th. Andersson i NoB 63 
(1975) s. 159 ff. 

Se om -iö-suffixet tex. Olsson 1916 s. 165, 172, Meid 1967 s. 70 ff. och WesAn 1971 s. 37 ff. 
2 Se .16hannesson 1956s. 816 om hjbm; jfr Torp 1919 s. 216 (s.v. Hjaam), L. Moberg i NoB 41(1953) 

s. 96 f. 
Se Hj. Lindroth i NoB 3 (1915) s. 23 ff., N. Lindqvist i NoB 21(1933) s. 90 f., Ståhle 1946 s. 423 

ff. 
4 Skån- har återförts på ett urg. *skin- i avljudsväxling med skinn (*skenka); se Hellquist 1948 s. 936, 

Pokorny 1959 s. 929, Magmisson 1989 s. 829, 845. 
s Jfr Lindqvist 1926s. 282 ff. om  skorpa i terrängbeskrivande användning. 

61 



Filaren), även om de sakliga förutsättningarna i gången tid för sådan namn-
givning inte är så lätta att bedöma (se Wallsten & Blomqvist 1982 s. 215 (Tord 
Ingmar), 219, 226 om Filmsjön och Lillbyasjön). Ett sankmarks- eller ängbe-
tecknande *Felmiö med samma bakgrund låter sig också tänkas vid Kyrkbyn, 
med syftning t.ex. på en sumpig äng med sörjiga, tidvis översvämmade delar och 
tendens till bildning av tunn is på grunda vattenpussar. 

Man bör inte bortse från möjligheten att en metaforisk jämförelse direkt eller 
indirekt givit upphov till ett *Felmiö. En vattenyta, en äng eller en terrängloka-
litet kan ha jämförts med en utbredd hud.' Assar Janzen ( i NoB 31, 1943, s. 121 
ff.) har samlat en mängd exempel på ortnamn innehållande ord för 'djurskinn', 
'fäll', 'hud' e.d. Som ett bland de för olika namn tänkbara namngivningsmotiven 
framhåller han jämförelse mellan ett terrängparti och ett djurskinn. Han anför 
bl.a. Hud0 i Tjome hd, Vestfold fylke, enligt NG 6 (s. 259) möjligen med för-
leden åsyftande sjöns form, och det på två håll i Västergötland förekommande 
Hudene (se litt.-hänv. ovan); för Janzen (s. 129) ter det sig avgjort mest sannolikt 
att Hud- i Hudene beror på jämförelse mellan något i terrängen och en hud (jfr 
Ståhle 1946 s. 452 f.).2  

Liksom det ovan behandlade *Fulmiö kan ett *Felmiö återspegla ett meta-
foriskt tänkande direkt eller indirekt: namnet kan betyda 'den med Felma(n) e.d. 
('huden', 'hinnan') samhöriga ån (viken, ängen, terränglokaliteten e.d.)' och indi-
rekt åsyfta en plats som liknats vid en djurhud (Filmsjön, en äng, en sankmark 
eller annan lokalitet), men det kan också, som primär namnbildning och formellt 
primärt namn, betyda 'ån (viken, ängen etc.) som liknar en hud eller hinna' eller 
'ån (viken, ängen etc.) som hänger samman med en hud- eller hinnliknande 
lokalitet'. Möjligheten av en förbleknad metafor som appellativisk avledningsbas 
för ett *Felmiö eller *Felminö kan inte uteslutas, även om steget från 'hinna' till 
'flat yta' e.d. får anses vara större än det från 'handflata' till 'flata (i allmänhet)'. 
Vad ett formellt primärt *Felma(n) eller *Felmiö vid Films kyrkby äldst avsett 
kan inte avgöras, men tanken på en hydronym ter sig som ovan framhållits natur-
lig: vattenleden är ett centralt och framträdande inslag i landskapet i Film, och 
dess delar förutom Gruvsjön bär eller kan bära formellt sekundära namn.' 

Tanken på ett i gammal tid bygdebetecknande Film (se ovan) är lätt att förena 
med tanken på ursprungligen hydronymisk funktion hos samma ortnamn 

1 
Intill Kyrkbyn, vid vägen till Svedjan, utbreder sig ett större slätt område, som möjligen kunnat 

föranleda ett metaforiskt eller eljest markbeskrivande Film 'huden, hinnan', 'den hinnförsedda' e.d. (se T 
121NV). 

2 
Man bör inte bortse från möjligheten att en terrängformation liknats vid ett djurskinn utan att vara jämn 

och flat; jfr A. Rostvik i NoB 52 (1964) s. 153 ff. om  ordet skinnsäck i ortnamn samt, betr. ytans form som 
namngivningsgrund, OGB 17 s. 151 (Hundskinnet) och G. Drougge i Boken om Dals Ed s. 659 
(mossnamnet Skinnfällen). 

3  Åtminstone teoretiskt sett kan Filmsjön vara en epexegetiskt utvidgad form av sjöns fomtida namn. 
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(syftning på en vik eller en å); jfr ovan om de forntida gravarnas koncentration 
till Broån—Filmsjön. Namnet på ett centralt liggande vatten kan ha överförts på 
hela trakten.' Tänkbart är att bebyggelseenheten Film en gång varit så vidsträckt 
att den kunnat uppfattas som en mindre bygd, även om dess namn äldst avsett en 
mera begränsad vattenlokalitet. Man bör dock inte ensidigt framhäva just den 
hydronymiska möjligheten. Ett markbeskrivande ortnamn med innebörden 
'(djur)hud' eller 'hudliknande yta' kan ha använts om ett större terrängparti,2  
t.ex. en skog, vars namn senare blivit bygdenamn (och bynamn). 

Fyra huvudalternativ har belysts i den förda diskussionen om Film: 1. *Felh(m)-
'gömställe; dold'; 2. *Felm- 'skräck'; 3. *Fulm- 'hand(flata)'; 4. *Felm- 'hinna, 
skinn'. Bland dessa är *Felm- 'skräck' det lexikaliskt bäst styrkta på nordiskt om-
råde, under det att *Felh(m)- 'gömställe; dold' är osäkrast från ordbildnings-
synpunkt. Dolt läge tycks vara den tänkbara namngivningsgrund som i detta fall 
är lättast att påvisa — vattnen omkring Films kyrka har ett avskilt läge uppe i 
skogsbygden — medan *Felm- 'skräck' är det allra osäkraste alternativet i sakligt 
avseende. Alternativet *Felm- 'hinna, skinn' och kanske också *Fulm- 'hand-
(flata)' är språkligt säkrare än ett med ett -m-suffix förenat och av i-omljud på-
verkat *Felh-. Tolkningsmöjligheten *Felm- 'hinna, skinn' måste ges ett visst 
företräde framför *Fulm-. Den förra är ljudhistoriskt naturligare och enkel från 
ordbildningssynpunkt. Med ett *Felmiö eller *Felminö behöver man inte anta 
detoponymisk avledning, existensen av en förbleknad metafor eller metaforisk 
avledning för att förklara kombinationen av i (y) och m i Film. Ett fjOlme m. 
'hinna (på t.ex. grädde eller tjockmjölk)' finns i norskan. Man finner goda exem-
pel på att ord med betydelsen 'hinna' kan användas om ytskikt på vätskor. Ett 
Film 'hinn-, hud-' syftande på ägomark eller terräng är ett rimligt alternativ till 
en hydronymisk tolkning. Alternativet *Felm- är så mycket tryggare i språkligt 
avseende än *Felh(m)- att detta mer än väl uppväger de något påtagligare sakliga 
förutsättningarna för den senare möjligheten. Det slutliga valet bland de fyra 
huvudaltemativen bör efter min mening stå mellan *Felm- 'skräck' och *Felm-
'hinna, skinn'. 

Elementet felm- 'skräck-' är som redan framhållits det säkrast styrkta i nor-
diskt ordmaterial. Namnet Film kan emellertid ha bildats långt nere i förhistorisk 

Man bör inte utesluta möjligheten att ett bygdebetecknande Film ursprungligen varit ånamn; jfr bl.a. 
Andersson 1965 s. 42 f. och Brink 1990 s. 324 n. 16, 344 n. 20 med litt.-hänv. om  förhållandet mellan 
vattendragsnamn och bygdenamn. Jfr betr. förhållandet mellan sjö- eller viknamn och bygdenamn bl.a. 
diskussionen om det som äldst hydronymiskt tolkade sockennamnet Vendel i närheten av Film (se litt.-hänv. 
hos S. Strandberg i SaoS 1988 s. 125) samt Brink 1990 s. 230, 266, 311 och 325 om sockennamnen 
Enånger, Harmånger, Njutånger respektive Rengsjö och även s. 324 n. 16. 

2 Jfr A. Janzh i NoB 31 (1943) s. 128, OGB 20:1 s. 152 om Harefällen som namn på ett bergsområde 
i norra Bohuslän och J. Sahlgren i SaoS 1942 s. 48, ds. i OUÅ 1957 s. 40 om skognamnet Svinskinnet. 
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tid. I västgermanskan är felm- 'hinna' välbestyrkt (även i omljudda former), 
något som i förening med grek. ireIpLoc gör det mycket rimligt att tänka sig att 
*felm- som urgammalt arvord en gång tillhört även den nordgermanska språk-
grenen. Härtill kommer att no. fjolme 'hinna' med större säkerhet kan föras till 
*felm- 'hinna' än till *felh- 'dölja'. För betydelsen 'skräckån' e.d. hos Film kan 
jag inte påvisa något sakligt stöd av vikt. Syftning på hinnbildning orsakad av 
sumpighet eller vattensjuk mark ter sig rimlig mot bakgrund av nu kända ter-
rängförhållanden vid Film, och det lexikaliska sambandet mellan 'hinna, höljande 
skikt i allmänhet' och '(is)hinna på vätska' är väl dokumenterat. 

Framtiden kan komma att ge annat underlag för tolkningen av Film än det nu 
tillgängliga. I nuläget är jag böjd att i första hand sammanställa Film med feng. 
-felma, filmen, ffris. filmene och — om sammanställningen med feng. -felma är 
riktig — no. fjOlme. Det kan vara fråga om en -iö-avledning, ett *Felmiö, som 
jag helst vill tolka som 'hinnan, huden' eller 'hinnån, hinnviken, hinnängen' e.d. 
(dvs. 'den av hinnbildning utmärkta, med hinnbildning förbundna') eller ett 
hydronymiskt *Felminö 'hinn-'. Ett *Felmiö åsyftande hinnbildning av ett eller 
annat slag eller likhet med en hud eller hinna kan inordnas i en ofantligt stor 
grupp nordiska hydronymer (och andra naturnamn eller ägonamn) som på ett 
eller annat sätt beskriver topografiska egenskaper hos namnbärarna eller dessas 
omgivning. Topografiska skäl talar för att i första hand försöka knyta namnet 
Film till Fyrisåns vattensystem, men ett *Felmiö kan mycket väl ha avsett en 
naturlokalitet av annan art eller en ägomark. 

2.1.8. Om -aren i Fjälaren 
Som redan framgått under alternativen *Fiol- 'bräda' e.d. (2.1.2) och *Ficerdh-
'öppet parti av sjö; vik' e.d. (2.1.3) tar jag ingalunda för givet att Fjälaren är en 
ia-stam eller innehåller ett suffixalt r-ljud. De formella ursprungsalternativen är 
flera. Förhållandet mellan -aren och äldst sammansatta former eller olika slags 
avledningar (bl.a. urn. -ia-/runsv. -iR/fsv. -ir) behandlas i kap. 8, vartill här hän-
visas. 

Fjälaren kan vara analogiskt omformad ellips av en sammansättning på -sio(r). 
Vill man överväga ett fsv. *Fialir m. eller *Fiardhir m., tvingas man på grund av 
diftongen att anta namnbildning under eller efter den samnordiska brytningens 
verkningsperiod. En an-stam, *Fiale (el. *Fiali) m. eller *Fiardhe m., är ett 
ofrånkomligt alternativ. Tre andra formella möjligheter, mig veterligen inte lika 
uppmärksammade i den hydronymiska debatten som de nu anförda, är um. -ana-, 
-ara- och -ura-. 

Sjönamnet Fjälaren skulle kunna återgå på ett fsv. *Fialan,urn.*FelhanaR m., 
och kanske också, trots att fsv. ficerdher m. är en gammal u-stam (Hellquist 1948 
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s. 214), på ett *Fiardhan, urn. *FerlSanaR m. Ett exempel på -ana-avledning ger 
av allt att döma Hjälmaren, fsv. *Ialman (se 8.3). Samma suffix har man räknat 
med i sjönamnet Karken, Holsljunga och Revesjö snr, Kinds hd, Älvsb. 1. (T 
6CS0).` Bildningar på -an(n) (-ana-) med substantiviska basord är bl.a. fsv. 
fingran n. 'fingerring' (jfr dock fsv. fingerin n., fingrini n. 'ds.') och det fvn. 
Odensnamnet Herjann m.2  Formen Fielenss i OH 1543:1:2 är inte tillräcklig (se 
2.1.1) för att man i Fjälaren främst skall vilja räkna med det från svensk 
hydronymisk litteratur som det synes mindre väl styrkta -ana-suffixet. Det är 
dock värt att påpeka att åtskilliga okända -ana-bildningar skulle kunna dölja sig i 
det svenska sjönamnsbeståndet utan att — på grund av alltför fåtaliga fsv. belägg 
för sjönamn — kunna påvisas med säkerhet. 

Bortsåg man från kända bildningsstrukturer, skulle Fjälaren från rent morfo-
logisk synpunkt allra enklast kunna förklaras som den bestämda formen av ett 
tidigare *Fiälar, fsv. *Fialar m. eller *Fiärdhar, fsv. *Fiardhar m. Det i Håva-
mål förekommande Fjalarr m. har av Adolf Noreen (i Uppsalastudier tillegnade 
Sophus Bugge s. 198 f.) ansetts åsyfta jätten Suttung och översatts med 'gömmare 
(av skaldemjödet)'; samma till verbet fela 'dölja' anslutande tydning har han 
föreslagit för det om Oden i Grirnnismål använda Fklnir m. Avvikande meningar 
finns dock beträffande dessa namn.' Då Fjalarr sammanställs med Fjälaren, bör 
man för säkerhets skull erinra sig att personnamn på -ar(r) ju ingalunda kan åbe-
ropas utan vidare som exempel på avledning med -ara-l-arr.4  

Formen Fjälaren kan återgå på ett äldre *Fialur m. eller *Fiardhur m. (se 8.4 
om avledningsalternativet -ara-l-ura- i nordisk hydronymi). Beträffande -ura-
-alternativet — med nsv. -jä- i rotstavelsen — erinrar jag om appellativ som fjät-
ter, fsv. ficetur, fvn. fkturr, och tjäder, fsv. thicedhur,5  om fsv. hetun, fvn. 
jQtunn6  och om bynamnet Jälund (de jcelund 1329 9/9 u.o. SRAp, SD 4 s. 129) i 
Gryts sn, Daga hd.' 

2 Se Olson 1916 s. 265 (fingran), de Vries 1962 s. 223 f. (Herjann); om -ana- bl.a. Olson 1916 s. 54 f., 
262 ff., 540 ff., Meid 1967 s. 103 ff., Torp 1974 s. 19. Jfr betr. hydronymer Bach 1953 s. 208 ff., Kettner 
1972 s. 348 ff. 

3 Albert Morey Sturtevant (i PMLA 66, 1951, s. 288 f.) tänker sig möjligheten att det i olika Eddakväden 
förekommande Fjalarr med fela som utgångspunkt betyder 'väktare'. Se vidare om Fjalarr (fjalarr) 
J6hannesson 1956 s. 558, 561, 903, de Vries 1962 s. 122 f., 125 med litt.-hänv. 

4 Se om -ar(r) i nord. personnamn Noreen 1923 § 54:3 b, 151:1, 294, 358, von Friesen 1924 s. 17 f., 
Jöhannesson 1927s. 21, A. Jamen i NK is. 99 ff., Mod6er 1989 s. 24 f. s Se om fjätter, fjQturr Olson 1916 s. 305, Hellquist 1948 s. 217, de Vries 1962 s. 127, om tjäder 
Olson 1916s. 118, Hellquist 1948s. 1196. 

6 Se om itetun, »tunn Olson 1916 s. 55, Hellquist 1948 s.428, de Vries 1962 s. 295 f. 

Se Hq 1 s. 294 ff., Hq 2 s. 46 f., SOÄ 7:2 s. 148 f., 275. SOÄ 1:1 s.31. 

7 Se om Jälund Hq 1 s. 278, Hj. Lindroth i NoB 6 (1918) s. 52 f. Om la, hy i stället för jo, ju, i0 se 
bl.a. Svensson 1944 s. 33 ff., 52 ff., Hesselman 1945 s. 72 f. och Brondum -Nielsen 1950 § 95 Anm. 2 
med litt.-hänv. 
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Substantiverade -ra-/-rö-adjektiv är en kategori att ta hänsyn till i nordisk 
hydronymi.1  Förutsättningarna för att bakom Fjälaren räkna med ett adjektiv på 
-ara- eller -ura- (jfr Olson 1916 s. 117) är dock ovissa. 

2.1.9. Sammanfattning 
Fjälaren ligger långt nere i Kolmården, men förbindelsen med Tisnaren och byg-
derna däromkring gör det naturligt att ändå överväga tidig namngivning av denna 
sjö. 

Namnet Fjälaren tycks som så många andra sjönamn förbli morfologiskt fler-
tydigt. Alternativet fsv. *Fialir m. bör efter min mening inte sättas främst (se 
8.2). Andra tänkbara fsv. ordslut än -jr är -i, -an, -art-ur och -sio(r). I den fort-
satta forskningen kring svenska sjönamn med icke omljutt gammalt a (nsv. a, å), 
e (fsv., nsv. ä), o (nsv. o, å), u (nsv. o, u, å) eller ju (nsv. jo , ju) i rotstavelse 
omedelbart framför nsv. -ar(e)n eller -ern bör man beakta dessa senare alternativ 
mer än vad Hellquist gör i sin stora monografi (jfr 8.2). För avledningsmöjlig-
heterna -ana-, -ara- och -ura- hänvisar jag här till 2.1.8, för -ara-l-ura- också till 
8.4. 

Tänkbara former med fjäl, fjöl '(bro)bräda; spång' e.d. som utgångspunkt är 
bl.a. fsv. *Fiala(r)sio(r) och *Fiale (-i) m. Utifrån *fiardh- 'fjärd' kan ett fsv. 
*Fiardh(ar)sio(r) 'sjön med fjärden' eller ett *Fiardhe m. '(sjön med) fjärden' 
ifrågakomma bland flera alternativ. Med innebörden 'gömstället', 'sjön i (vid, 
med) gömstället' eller möjligen 'den dolda' kan Fjälaren tilltalande återföras på 
ett fsv. *Fiale (-i) m. Rekonstruktionsmöjligheterna *Fialan, *Fialar och *Fialur 
bör inte förbises. Att överväga ärvidare ett fsv. *Fialasio(r) med genitiv av ett 
ord för 'gömställe' eller, såsom epexegetiskt utvidgat, med genitiv av ett *Fiale i 
förleden; även ett *Fialesio(r) med adjektivisk förled kunde väl föreligga. 

På den semantiska sidan tycks det vara möjligt att träffa ett val mellan de an-
förda alternativen för Fjälaren. Möjligheten av ett *Fial- 'spång-, (bro)bräd-' 
kan som sakligt osäkert inte komma i första hand. Ett *Fiardh- 'vik, fjärd' kan 
utan vidare motiveras sakligt. Fjälarens läge längst inne i skogsmarken är dock 
efter min mening ett topografiskt mer utmärkande förhållande än att sjön är en 
utvidgning av en vattenled, har en långsmal vik och sammanhänger med den 
mindre Starrsjön. Olika med fjäla, fela 'dölja, skyla' sammanställda nordiska 
ortnamn antas ha åsyftat vattenlokaliteter som ligger dolt eller avskilt men ändå, 

1 Se bl.a. Brevner 1942 s. I 1 1 f., Th. Andersson i NoB 60(1972) s. 14 f., L. Elmevik i NoB 55 (1967) 
s. 183 f., S. Strandberg i NoB 71(1983) s. 144 och 0. Nes i NN 6 (1989) s. 91 med litt.-hänv.; jfr bl.a. 
H. Krahe i PBB 69 (1947) s. 485, Bach 1953 s. 189 f., H. Krahe i BNF 7 (1956) s. 113 ff., ds. 1964 
s. 30, Kettner 1972 s. 351 f., Greule 1973 s. 39, 216 och även L. Moberg i NoB 39 (1951) s. 29 ff. 
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liksom Fjälaren, har förbindelse med ett större vatten (se 2.1.4). Språkligt är 
alternativet *Fial- 'gömställe(sjön)' e.d. problemfritt. Jag föredrar därför att tol-
ka Fjälaren som 'gömstället', 'gömställesjön' e.d. och pekar — utan att därmed 
göra någon egentlig morfologisk prioritering — på fsv. *Fiale m. som en tillta-
lande formell möjlighet. 

Det har visat sig befogat att dra in namnen Filaren och Film i undersökningen. 
Säkra vittnesbörd om betydelsen 'dold' eller 'gömställe' i hydronymer tycks dock 
dessa namn inte kunna ge. Det förefaller mera sannolikt att det uppländska Fäla-
ren är en åtminstone semantisk motsvarighet till Fjälaren. 

2.2. Hullsjön 

En stor och gammal bebyggelse med namnet Hulla i österåkers sn, Oppunda hd, 
är delad i byn (Nedre) Hulla och gården övre Hulla (Hullagård T lOGSV). De 
äldre beläggen visar att man skilt mellan olika delar av Hulla sedan åtminstone 
1300-talets början: in huld x 1303 19/4 u.o. SRAp (SD 2 s. 388), de Offrahuldi, in 
Offra hulde, in offrahuld 1303 8/8 Segersjö SRAp (SD 2 s. 397), in huldum (2 
ggr) 1340 30/11 u.o. SRAp (SD 4 s. 751), j yfra hulla 1379 30/11 u.o. SRAp 
(SRP 1464), ij ytrahulla 1391 29f7 Oppunda hdstg SRAp (SRP 2569), ii otrehuld 
1393 10/6 Oppunda hdstg SRAp (SRP 2670), vnder ytra hulla, aff hulla 1397 
24/10 österåkers k:a SRAp (SRP 2893), i hulla 1403 3/11 Oppunda hdstg 
Eriksbp, aff hulla 1407 2/2 Säby kloster SRAp (SDns 1 s. 613), j ytra hulla 1410 
5/7 Oppunda hdstg SRAp (SDns 2 s. 318), j hwlla 1438 18/5 Vingåker SRApp I 
(SMR 740), Hulla 1535 ghj, nedherhulla, öffwerhulla SH 1600:10 hjskl. Uppteck- 
nade uttalsformer: kala 	Ovgrhiu la (KBm 35). 

Dativformerna Offrahuldi och Offra hulde och i viss mån också hu1dce1  1303 
tyder på att ett ursprungligen singulart, maskulint eller neutralt ortnamn ligger 
bakom det plurala Hulla; den i sammansättningar belagda formen Huld får här i 
fortsättningen täcka de båda nominativalternativen *Hulder m. och *Huld n. 
Övergången till plural böjning av Huld förklaras enkelt med att den namnbärande 
bebyggelsen varit uppdelad, men även andra förklaringar skulle kunna tänkas.2  

Jfr Löflcvist 1976s. 394, 406 om te i stället för e j skriftspråket. 
2 Se om plurala ortnamnsformer och dessas utomspråkliga bakgrund bl.a. I. Lundahl i NoB 25 (1937) 

s. 68 ff., B. Hesselman i MASO 2 (1939) s. 6 f., Lindén 1947 s. XVIII, 150 ff., L. Hellberg 1960 
s. 68 ff., J. Sandnes i MM 1960 s. 160, I. Olsson i NoB 51 (1963) s. 125 ff., Tjäder 1967 s. 7 ff., A. 
Janzh i NoB 57 (1969) s. 49 ff., Fellows Jensen 1972 s. 81 ff., Nilsson 1975 s. 79 if., G. Holm i ANF 
105 (1990) s. 181 ff. I SRAp 1394 1211 Vadstena (SRP 2701; jfr G. Pellijeff i NoB 50, 1962, s. 10 ff. 
betr. den från SRP avvikande dateringen) möter dels westra hatta siohult, Ostra hatta siohult, dels det 

67 



,.P.I.:9.geto 	 +.4.7«.4,7,:wit els 

'SOF,/ , 
, Gråt-diam' 

- 

.yVärry r 

stur,pr 	.;112 
6,irdri 

9,7 ö n 
kv 

Il 

4 
11,*(1:9 

)?Br4riorp ur källn 
ntosurl 

Nedre Hulla ligger vid den i öljaren utmynnande Gärsån (ek 10G1c, T lOGSV, 
fig. 4), som även kallats Hullaån. övre Hulla, som numera (Hullagård) påträffas 
ett stycke söder om vattendraget, låg förr omedelbart intill detta, längre upp än 
Nedre Hulla från öljaren räknat och nära sockenkyrkan (se bl.a. LMV C 96-1:2 
från 1674-75). Från överhulla byplats var det inte heller långt till prästbolet 
Lindberga. 

En av Gärsåns armar kommer från den dalsänka väster om kyrkplatsen som 
tidigare inrymde Hullsjön. Denna inte helt obetydliga sjö förvandlades efter sänk-
ningsåtgärder på 1830-talet till ängsmark, som senare blivit åker efter ytterligare 
torrläggning; det buktande avloppet till öljaren har kanaliserats och rätats.' På ek 
10Glb (1957) finner man namnet Hullsjön och i anslutning därtill bl.a. Hullsjö-
torp, Hullsjöängen, Kalvholmen, Rattholmen, Sjötorp och Sjöäng (jfr glk Aa 9). 
Omkring den forna sjön ligger bebyggelserna Berga, övre Hulla, Torp, Vannala 
och Ättersta (fig. 4). 

Fig. 4. Detalj av ek 1904 (Oppunda hd). Kartan visar centralbygden i österåkers sn med Hulls, 
Vannala, Berga och den försvunna Hullsjön (Hultsjöängen). öster om Hulla vidtar öljaren. 

sammanfattande (westra oc ostra) hattasiohultom för namnet Hattsjöhult, N. Sandsjö sn, Västra hd, Jönk. 
1. (hattasioshult 1364 30/12 u.o. SRAp, SD 8 s. 608). 

Se K. Hellberg 1939 s. 6, 124, E. Gustavsson (Östdal) i KK 4.7. 1986; vidare LMV C 103-16:10 
(1869). 
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Äldre belägg för sjöns namn är bl.a.: Hullesiön 1560 RL f. 30 v., Hulla-Siön 
1674-75 LMV C 96-1:2, Hulla Sjön 1677 LMV C 13:41-42, hulla Sjön 1707 
LMV C 103-24:1, Hull-Sjön 1802 LMV C 103-17:1. Ett upptecknat uttal är 
hiiifn (KBm 35). 

Namnen Hulla och Hullsjön måste självfallet antas höra samman. Det är natur-
ligt att anta att Hullsjön är formellt sekundärt och bildat till det °sammansatta 
Huld eller Hulla. Den nu försvunna sjön har rimligtvis varit namngiven redan 
under forntiden. Kan det göras sannolikt att det 1303 belagda Huld en gång 
tjänstgjort som sjönamn, bör man också, men i andra hand, överväga möjligheten 
att Hullsjön är en epexegetiskt utvidgad form; det tvåstaviga Hulle- eller Hulla- i 
äldre belägg kan i så fall bero på inflytande från bynamnet. 

Med tanke på Hullagårdarnas läge i våra dagar ter det sig tilltalande att försöka 
knyta ett hydronymiskt *Huld till Gärsån. För ett gammalt osammansatt namn på 
denna väntar man dock i första hand feminint genus, även om ett maskulint bäck-
namn inte är otänkbart (se diskussionen om Ralm i 2.1.7). 

Lennart Moberg (i Studia onomastica s. 232) har — i förbigående — framställt 
förslag till tolkning av Hulla. Vid behandlingen av bynamnet Hållen och socken-
namnet Hållnäs i Uppland påpekar han att Hulla i Österåker — i motsats till Hål-
len (fsv. Huld) — skulle kunna ha sitt upphov i ett *hulda- 'lutande; sluttning': 
Han anger samtidigt en alternativ utgångspunkt och hänvisar därvid till ett av mig 
1986 hållet föredrag i Seminariet för nordisk ortnamnsforskning i Uppsala (se 
nedan). 

Tolkningen av det sörmländska Huld som 'sluttning' är fullt rimlig. Från sock-
enkyrkan sluttar marken ned mot öljaren och Nedre Hulla byplats vid Gärsån. 
Vad frågan i det följande gäller är om något annat förklaringsalternativ kan göras 
mer sannolikt än *hulda- 'lutande; sluttning'. 

Nedre Hulla är i motsats till övre Hulla inte orienterat mot Hullsjön. Området 
för Nedre Hulla med därpå belägna hemman och torp sträcker sig på LMV C 
103-16:3 (1790) utmed öljaren från Säby och sockenkyrkan ända bort till sjön 
Låttern och Österåkers sydgräns mot V. Vingåkers sn. En karta från 1802 (LMV 
C 103-17:1) redovisar övre Hulla med en rad avgärdahemman, bland dessa 
Boda, Askarboda och Lindberga (se nedan) mellan Nedre Hulla i öster och sock-
engränsen mot V. Vingåker i väster. En mycket stor del av hela Österåker har 
därmed räknats till de två Hullabyarnas bolbyområden. Jag skall nu nämna vissa 
omständigheter som tyder på att namnet *Huld(a) en gång avsett en ännu större 
territoriell enhet. 

En mot Hulla gränsande by i österåker heter Vannala (vånala KBm 35). 
Äldre belägg för dess namn är bl.a.: wandalla 1535 ghj, wandala SH 1551:11 f. 

1 Jfr J. Sverdrup i Festskr. Torp s. 111 om urg. *hålka-: *hu184- 'lutande, böjd'. 
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115 r., vandalla SH 1553:2 hjfjreg s. 61, uandala SH 1554:11, Vandulla SH 
1556:3, Vandula SH 1559:15 f. 97 v., Waudula (sic) SH 1561:13 f. 35 r., Van-
dana 1610 OAUjb, wandalla 1628 bskpl Söd. 3:3.' Carl Ivar Ståhle (1954 s. 99 f.) 
kommer vid tolkningen av bynamnet Vannala i V. Vingåker in på det nu likaly-
dande namnet i österåker och föreslår för det senare tolkningen *Vatn-Hulla 
'den gård i Hulla som ligger vid vattnet' •2  Vandulla antas ha påverkats till formen 
av just Vannala (Vandala) i grannsocknen. Han nämner att Vannala byplats i 
Österåker på tre sidor är omgiven av dyjord, som minner om den försvunna 
Hullsjön. Betydelsen av namnet Hulla går Ståhle inte in på. 

Någon gammal gård eller by med namnet Österåker i kyrkbygden är inte 
känd. Belägget stenarus in Ostirakir 1340 30/11 u.o. SRAp (SD 4 s. 751) kan vid 
första påseendet tyckas visa på en medeltida sådan bebyggelse; av allt att döma är 
det dock fråga om en man hemmahörande i Säby i österåkers sn (se 1340 31/10 
u.o. SRAp, SD 4 s. 746 f.). En 1438 omtalad Lasse Bionisson i österåker (SMR 
740) visar sig senare vara bosatt i samma Säby (1439, SMR 880). År 1399 om-
talas orten österåker på sådant sätt att syftning på en by eller gård ter sig fullt 
möjlig (1399 u.d. Strängnäs SRAp, SRP 3055), men mera bestämda slutsatser kan 
man knappast dra av detta enstaka textställe. Så länge inte ytterligare stöd för tan-
ken på en enskild bebyggelse kallad Österåker kan påvisas, finner jag det rimligt 

I  Beläggen (j) vandalom 1397 24/10 Österåkers k:a SRAp (SRP 2893), (j) wandalom 1433 13/6 
Oppunda hdstg SRAp och (J) vendala 1480 13/11 Lerbo k:a SRAp, som alla är knutna till tingsvittnen, har 
av Ståhle (1954 s. 93) med frågetecken förts till Vannala i grannsocknen V. Vingåker, jfr dock a.a. s. 98. 

2 Se om utvecklingen från -tn- till -nn- A. Kock i ANF 5 (1889) s. 68 not, Noreen 1904 § 290:2 anm. 3, 
Hq 1 s. 118 f., E. Lidn i NoB 8 (1920) s. 9 ff., E. Noreen i NoB 9(1921) s. 48, D. A. Seip i Festskr. 
Larsen s. 172 ff., G. Bergman i ANF 49 (1933) s. 146, Brevner 1942 s. 214 f., Seip 1955 s. 79, 176, 
282, 288, Bftåndum-Nielsen 1957 § 338:1 och Anm. 1, Wessn 1968 § 172. Evald Lidn (i NoB 8, 1920, 
s. 11) framhåller att nn för äldre tn kan ha förekommit i stora områden, där det numera med svårighet eller 
inte alls kan påvisas. En god parallell till den tänkta utvecklingen *Vatn- > Vann- i Vannala ger det 
sörmländska Vannesta, Toresunds sn, Selebo hd: Watnusom 1257 Vårfruberga klosters jb f. 59 r. (VSLÅ 
1945 s. 89), in vannusum (2 ggr) 1276 30/5 Staby SRAp (SD 1 s. 510), in wannusum 1279 3/2 Riseberga 
SRAp (SD 1 s. 538), in vatnusum 1279 16/2 Glanshammar SRAp (SD 1 s. 539); se C. I. Ståhle i NoB 36 
(1948) s. 96 f., ds. 1954 s. 100. Det är ovisst om omvandlingen av tn i ett *Vatnulda eller *Vatnulla kunnat 
gynnas av sådana rytmiska förhållanden som varit en förutsättning för ordlängdsbalansförändringar, se L. 
Hellberg i Svenska studier frän runtid till nutid s. 48 ff. (»Assimilationema tn > nn [...] visar sig långt 
utanför sitt egentliga område») och L. Moberg i NoB 72 (1984) s. 13 om ordlängdsbalansens verkningar på 
konsonantförbindelser. I det fall beläggen (j) vandalom 1397 och (j) wantialom 1433 (se ovan) skulle avse 
Vannala i Österåker (jfr bl.a. L. Moberg i a.a. s. 12 f. med litt.-hänv. om  fsv. Id > lp, kunde efterledens -a-
tänkas bero på inflytande frän grannsocknens Vannala. Det vore föga överraskande, om ett * Vannulla med 
mer eller mindre svårdefinierad andra vokal av en utsocknes skrivare anslutits till Vannala i Vingåker (jfr 
Ståhle 1954 s. 60 betr. efterledens -ala i stället för -alla eller -ulla). Med tanke på årtalet 1397 för fonnen 
vandalom bör man inte ta för givet att -nd- vore en omvänd skrivning för -nn- (jfr Noreen 1904 § 292:2, G. 
Franzén 1937 s. 126 f., 214 f., Ståhle 1946 s. 520 (Sänninge), Wessn 1968 § 76:4 om nd > nn; vidare 
DSÅ 7 s. 235. Anslutning till ordet dal och även differentierande metates kan tänkas; se Seip 1955 s. 80, 
181, 295 om sådan metates). Jfr formen wadnastadum 1291 för bynamnet Vattensta i Hökhuvuds sn, 
Frösåkers hd, Sthlrns 1. (vatnastadum i samma brev; se vidare Linde 1951 s. 194 ff.). 
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att i enlighet med Ståhles (1954 s. 25) förslag tolka sockennamnet (i varje fall 
elementet åker) som syftande på en gammal samlingsplats; Ståhle talar om en in-
hägnad, helig åker (jfr namnet Frösvi i kyrkbygden). Österåker (de Osteraker 
1303 8/8 Segersjö SRAp, SD 2 s. 397) betyder med sådan bakgrund 'den östra 
åkem' eller 'det östra Åker' (om samlingsplatsen eller bygden/socknen); det är 
sannolikt närheten till socknen (området) Vingåker (fsv. Vikingaker) eller en i 
dess centralbygd belägen åker (eller bebyggelse') som framkallat behovet av det 
särskiljande Öster-. Namnet Österåker har kanske under medeltiden kunnat an-
vändas om endast den topografiskt väl avgränsade huvudbygden i socknen eller — 
som grändnamn — om vissa byar, bland dessa Säby, i mer omedelbar närhet av 
kyrkan. 

Österåkers kyrka ligger vid gränsen mellan Hulla och prästgården Lindberga 
(ek 10G1c, 1958).2  På LMV C 103-17:1 (1802) upptas Lindberga (limberga SH 
1556:3) inom Övre Hulla bolbyområde. »Österåkers Prästegård, Linne bärg kal-
lat; förmenes wara afgiärda på Öffer Hulla ägor», heter det 1707 i beskrivningen 
till LMV C 103-24:1; samma lantmäterihandling (beskr.) redovisar en till Lind-
berga hörande »ängehump i Öfwerhulla ängh, kallas rudema» vid Hullsjön och 
meddelar att prästgården har rätt att »nyttia Skough och Muhlbete medh Öffwer-
Hulla Boeme» (jfr LMV C 103-24:2 beskr., från 1775). 

Lindberga ägor nådde 1707 fram till Hullsjön. En karta från 1775 (LMV C 
103-24:2) visar hur Övre Hulla mark går fram till vattnet; jfr LMV C 103-17:1 
(1802). Viken närmast avloppsåns början har kallats Öfverhulla Viken (1795 
LMV C 103-44:1). 

Till Berga by, som gränsar mot Lindberga (Berga Lindberga), hörde 1795 en 
stor del av Hullsjöns strand på både västra och östra sidan (LMV C 103-44:1). 
Nära södra stranden låg Vannala med marken gränsande till Överhulla. Mellan 
Berga och Vannala har ett territoriellt samband förelegat i äldre tid. Beskriv-
ningen till LMV C 103-44:1, en karta över Vannala, Berga, Vad, Hedgölet och 
Nyckelboda, tillkännager att en lantmätare 1795 inställt sig vid Vannala för att 
förrätta storskiftesdelning mellan Berga och Vannala; jfr bl.a. ek 10G0b, ib 
(1958,1957), som utvisar mark tillhörande Berga på Vannalasidan av sjön. Vid 
dennas förutvarande sydstrand har även enheten Berga Lindberga mark. 

Med Ståhles tolkning av Vannala får man ett sammanhängande äldre Hulla som 
lättare än det nutida kan ha fått sitt namn direkt från Hullsjön. Mot bakgrund av 
nyss redovisade förhållanden rörande Berga och Lindberga har man anledning att 
överväga rekonstruktionen av ett ännu större Huld eller Hulda. Prästgården har ju 
betraktats som avgärdad på Övre Hulla, och vissa tecken tyder på att det mot 

Jfr S.Strandberg i Sörmländsk bygd under 7000 års. 93. 
2 Se K. Hellberg 1939 s. 122, Collmar 1964 s. 781 om prästgärden. 
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Lindberga liggande Berga bildat en enhet tillsammans med Vannala.1  Det är inte 
omöjligt att tänka sig en stor fomtida ursprungsenhet med namnet Huld (Hulda), 
som omfattat såväl de nutida Hullabyarna och Vannala som Berga och Lindberga 
och därmed en mycket stor del av Hullsjöns stränder (jfr fig. 4). 

Vid försöken att bestämma vad fomtidens Huld(a) kan ha omfattat bör Öster-
åkers fornlämningsbestånd beaktas. Vissa förhållanden däri är påfallande. Forn-
lämningsregistret i RAÄ (nov. 1988) redovisar en betydande mängd forntida 
gravar i socknen. På Berga ligger bl.a. ett gravfält (nr 17) med omkring 50 
högar eller runda stensättningar. I Askö—Säby-området omedelbart norr om 
Nedre Hulla finns ett par gravfält (nr 10, 11), av vilka det ena innehåller omkring 
40 högar eller runda stensättningar. På det vidsträckta ägoområde som tillhör de 
centralt belägna Nedre och Övre Hulla — de bildar tillsammans socknens största 
bebyggelseenhet i kameralt avseende med hela fem oförmedlade mantal (bek) — 
finns endast ett mycket begränsat antal utspridda stensättningar. Denna omstän-
dighet, som dock i större utsträckning än vad nu är känt kan sammanhänga med 
bortodling av gravar,' blir ännu mer påfallande när man jämför beståndet på 
Hulla med det på Torp vid Hullsjöns västra hörn. Fornlämningsregistret ger 
upplysningar om olika ställen med gravar på Torps ägor, sålunda platsen för ett 
nu försvunnet men ännu 1955 bevarat gravfält med många resta stenar (nr 24), 
tre tillsammans belägna högar (nr 21) och en gruppering med bl.a. en domarring 
(nr 20); på sistnämnda ställe anses ett större gravbestånd en gång sannolikt ha 
varit för handen.' 

Arkeologen Klas-Göran Selinge, RAÄ, som i brev (aug. 1990) generöst ställt 
sin sakkunskap till mitt förfogande i fallet Hulla—Österåker, framhåller att nu 
bortodlade gravfält kan ha funnits vid olika boplatser i socknen, däribland Ätter-
sta. Åtminstone ett av gravfälten vid Torp (nr 24) uppfattar han som stammande 
från äldre järnåldern, men han understryker att det är ovisst om ett samband 
föreligger mellan uppkomsten av denna fornlämningslokal och den nu kända 
bebyggelsen Torp. 

Sörmländska ortnamn innehållande torp som huvudled har bedömts som i 
princip — med Lars Hellbergs term — yngre -torp-namn, vilkas äldsta produktivi-
tetsperiod tillhör medeltiden.' Fall som sockennamnet Torpa på Rekarne och by-
namnet Torp i Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.,5  erinrar dock om möjligheten 

Förleden i Lindberga kan i särskiljande syfte ha lagts till ett ursprungligt *Bcergha. Enligt Klas-Göran 
Selinge i brev 1990 (se nedan) bör Lindberga väl rimligen uppfattas som en avstyckning från Berga för 
kyrkoherdebostället. 

2 
SelMge framhåller i brev (se nedan) att ett gravfält av yngre jämåldems karaktär funnits omkring 300 m 

söder om Hullagård (RAÄ Freg. nr 49). 
3 

Jfr K. Hellberg 1939 s. 11 f., Ranns. 2 s. 79 f. 
'Se L. Hellberg i NoB 42 (1954) s. 169 tf.; jfr Stähl 1976 s. 83 f., Pamp 1988 s. 43 f. s 
Se L. Hellberg i NoB 42 (1954) s. 136 ff. om  Torp i Sorunda och Torpa. 
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att vissa -torp-namn också i Sörmland leder sitt ursprung från förkristen tid. 
Torp i Österåker omfattar endast ett oförmedlat mantal (bek), vilket emellertid i 
sörmländska miljöer inte utesluter tanken på fomtida anor. Boplatsen ligger vid 
skogens rand och har väl åtminstone före Hullsjöns torrläggning haft ett något 
avskilt läge i förhållande till den gamla bygdens centrum, men inte heller läget 
omöjliggör antagandet att Torp uppkommit under hednatiden. Frågan huruvida 
detta Torp möjligtvis har forntida ursprung eller som yngre, i begynnelsen om ett 
medeltida nybygge använt namn har undanträngt en annan territoriell toponym på 
samma plats, får åtminstone tills vidare hållas öppen. Ingenting tycks dock hindra 
att ett bygdebetecknande namn på *Hulä- under ett skede av forntiden brukats 
även om jordarna vid det nuvarande Torp. 

Vid den bebyggelsehistoriska bedömningen av namnet Huld har man att i första 
hand hålla sig till rekonstruktionsalternativet Hulla—Vannala, i andra hand till 
möjligheten Hulla—Vannala—Berga—Lindberga. Redan med ett Huld omfattande 
endast det nuvarande Hulla samt Vannala är det fullt möjligt att härleda Huld ur 
ett sjönamn. Har tyngdpunkten i en enhet Huld omfattande åtminstone Hulla, 
Vannala, Berga och Lindberga — ett slags urbebyggelse, gränd' eller elementar-
bygd — legat vid Hullsjön, är det lättare att förstå den ringa förekomsten av kända 
gravfält på de nutida Hullabyarnas stora ägor (fattigdomen på gravar kan dock 
som redan framhållits bero på bortodling). Det förefaller möjligt att hela huvud-
bygden i Österåker en gång sammanfattande benämnts med namnet Huld. Selinge 
delar uppfattningen att Österåkers centrala delar en gång kan ha utgjort en 
bygdeenhet; han tänker sig en elementarbygd av den typ Hellberg diskuterat (se 
L. Hellberg 1967 s. 225 ff.) och nämner som rimliga gamla enskilda enheter bl.a. 
Hulla, Berga och Ättersta. 

Möjligheterna att förklara bynamnet Huld ur ett äldre namn på Hullsjön är 
goda. Vid tolkningen av ett hydronymiskt *Hulder m. (eller möjligen, med 
sekundär namnbildning, *Huld n.) måste flera alternativ beaktas. 

Till ett *huläct n. eller *huld- f. 'sluttning' (måhända använt som namn) kunde 
kanske ett moverat maskulint *HuläaR m. 'sluttningssjön' ('sjön vid Huld') vara 
bildat i ett avlägset tidsskede (jfr Meid 1967 s. 62). Topografiska förutsättningar 
för ett sådant namn på Hullsjön föreligger (se T lOGSV). Anslutande högre mark 
är dock inget som utmärker enbart Hullsjön; på Österåkerssidan har den närbe-
lägna Öljaren markerade strandsluttningar, och vid ett inte särskilt långt från 
Hullsjön beläget parti av Hjälmarens strand är lutningen ned mot vattnet mycket 
stark. Jag betraktar det nu antydda alternativet som osäkert. 

Se om grändnamn, namn på en grupp gårdar, C. Lindberg i Jämten 37 (1943) s. 65 f., Öberg 1979 
s. 11 ff. 
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En tänkbar men likaledes oviss utgångspunkt erbjuder fsv. hul n. 'hål'. Vid 
behandlingen av det Huld som ligger bakom sockennamnet Hållnås i Olands hd, 
Upps. 1., framhåller Moberg (i Studia onomastica s. 235 f.) att det skulle kunna 
innehålla en adjektivisk dentalavledning till fsv. hul n., ett *huliäaR 'försedd med 
hål(or), hålig'. En motsvarande härledning, ett substantiverat *HuliäaR, fsv. 
*Hulder m., 'den på hålor rika sjön' e.d.,' kunde väl övervägas för Huld i Öster-
åker men är osäker från saklig synpunkt och förutsätter att det ingående /-ljudet 
ändrat karaktär före den fsv. assimilationen Id > 11.2  Detta tolkningsalternativ 
kräver inte verkligt allvarligt beaktande. 

I litteraturen har man räknat med eller hållit för möjligt att vissa hydronymer 
uttrycker egenskaper som välvilja, blidhet, givmildhet, motsträvighet och vrede. 
Sjönamnet Bliggen i österåkers grannsocken V. Vingåker kan återgå på ett äldre 
*Blidhge(sior) 'den blida sjön' som betingats av rofyllt läge. Adj. blid och mot-
svarigheter därtill i andra germanska språk har åberopats vid tolkningen av åt-
skilliga vattennamn? Här kan också anföras Eilert Ekwalls (1928 s. 24) 
tolkningsförslag för ånamnet Bain i Lincolnshire och Yorkshire (till fvn. beinn 
'hjälpsam'). John Kousgård Sorensen (DSÅ 4 s. 333 f.) rekonstruerar ett med fda. 
huf 'mild, blid' sammansatt sjönamn, *Liufsce, ur bynamnet Loserup i Udby sn, 
Tuse hd, Holbxk amt. Se S. Strandberg i SaoS 1988 s. 112 ff. för ett flertal andra 
exempel på hydronymer som förmodats kunna ange kynne, sinnesstämning, benä-
genhet e.d. 

Ett i NG 2 (s. 249 f.) upptaget Hollesj0 i Sorum sn och hd, Akershus fylke, 
kan enligt författaren, Oluf Rygh, hänga samman med adj. hollr 'huld, välvillig': 
»skulde Navnet sigte til, at Soen af en eller anden Grund har vret fordelagtig 
som Eiendom, f. Ex. ved Fiskeri?».4  För ett Håll(e)viken i Hogdals sn, Vätte hd, 
Göteb. 1., tänker man sig i OGB 20:2 (s. 7) alternativt tydningen 'den hulda 
viken'; namnet skulle då höra samman med fvn. hollr 'tillgiven, trogen', no. holl 
'välvillig, pålitlig; dryg, rikhaltig' och kunna syfta på den förhållandevis skyd-
dade vikens behagliga väderleksförhållanden eller på givande fiske. 

Ett om Hullsjön i Österåker fordom använt *Hulder m. kan tänkas innehålla ett 
urn. *hulda- i vernersk växling med *hulka- i fvn. hollr, fsv. hulder (hull-) 

1 Jfr L. Moberg a.st. med exempel och anförd litteratur; vidare B. LinUn i OUÅ 1968 s. 29 f., 
S. Strandberg i NoB 71(1983) s. 147 och, betr. en annan dentalsuffixmöjlighet, L.-E. Edlund i NoB 67 
(1979) s. 83 ff. 

2 Jfr L. Moberg i a.a. s. 233 ff. om  uttalet av Hållen och Hållnäs; vidare Pipping 1914 s. 27 f., 
Hellquist 1948 s. 124, 550 om böld, köld samt, om sörmländska 1-ljud, Ericsson 1914 s. 124 f. 

3 Se S. Strandberg i SaoS 1985 s.49 ff. om  Bliggen, 52 f. om blid i andra hydronymer. 
4 Jfr M. Olsen i NoB 12 (1924) s. 56 f. 
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'huld, välvillig'.' Det är väl långtifrån uteslutet att den till åkermark förvandlade 
sjön erbjudit gott fiske; a priori har man dock ingen anledning att tro att den i 
detta avseende överträffat eller varit jämbördig med stora, närbelägna och 
givande fiskevatten som Hjälmaren och Öljaren.2  Det är mer tilltalande att moti-
vera ett *hultSa- 'välvillig' e.d. med hänvisning till Hullsjöns skyddade läge nära 
de två nyssnämnda vattnen. Att den nedsänkta Hullsjön kunnat te sig fridfull i 
jämförelse med Hjälmarens väldiga öppna yta är mycket sannolikt. öljaren, en av 
Sörmlands större sjöar, kännetecknas av benägenheten att snabbt bli orolig; denna 
egenskap kan ha föranlett dess namn.' 

Hullsjöns avskärmade läge i dalen innanför höjden med bl.a. kyrkan, prästgår-
den och Berga4  innebär också att ett om sjön brukat *Hulder m. (eller möjligen 
*Huld n.) kan föras till den germanska ordgrupp som i sitt centrum har verben 
feng., fsax., fhty. helan 'dölja' och fsv. hylia, fvn. hylja, got. huljan 'hölja'; dit 
räknas bl.a. fvn. hulda f. 'något som täcker, hölje', sv. huldra f., no. hulder, 
huld(a) f. 'ds.', sv. hölster n., nisl. hulstur n. 'fodral', feng. heolstor 'gömställe' 
och fvn. hylma 'dölja'.5  Till fvn. hylja hör fvn. huliår 'dold' (jfr got. unandhuliPs 
'icke avtäckt'). Det fvn. kvinnonamnet Huld f. förbinds av Jan de Vries (1962 s. 
266) med lat. occukus, perfektum particip av occulere 'dölja' (: lat. celere, 
genn. helan 'ds.').6  Till participformen urg. *hultia- 'dold' (lat. -cu/tus) har man 
ställt sv. huldra, no. hulder, huld(a).7  

Tolkningen 'dold' eller 'gömställe' för ett om den forna Hullsjön använt 
*Hulder är mycket tilltalande från saklig synpunkt. Osynlig från öljaren fastän ej 
avlägsen och förenad med den större sjön genom ett vattendrag hade Hullsjön ett 

1 Se om fsv. hulder (hull-), nsv. huld, fvn. hollr Falk & Torp 1910-11 s. 428, Torp 1919 s. 219, SAOB 
H 1360, Feist 1939 s. 274, Hellquist 1948 s. 367, Pokomy 1959 s. 552, de Vries 1962 s. 247 f., Nielsen 
1976 s. 161 och Letunann 1986s. 193 f. 

2 Det är väl tänkbart att ett till *hulaa-, fsv. huld n. 'kött' bildat sjönamn, fsv. *Hulder m., i österåker 
betingats av givande fiske (jfr SOJä 6 s. 41 om Köttsjön m.m. med lin. -hänv.); närheten till Hjälmaren och 
öljaren gör dock även denna möjlighet osäker. För sjönamnet (Lill-, Stor-)Hullsjön i Stöde sn, Medelpads 
v. ds. tg, och Holms sn, Medelpads ö. ds. tg, Vnfi. 1. (T 17GNO), kan man enligt ett muntligt förslag av 
Bertil Flemström, Uppsala, måhända överväga förleden Hull- 'kött-' med syftning på gott fiske. 

3 Se S. Strandberg i NNN s. 252 om Öljaren; om sjöns karaktär vidare A.-K. Sjödin i Jilik 1990 s. 36. 
4 »[...] den i förhållande till den omgivande höga terrängen djupt, som i en håla, liggande 

vattensamlingen», skriver Knut Hellberg (1939 s. 6) om Hullsjön; hans tolkning av Hull- (till fsv. hul, hula 
i betydelsen 'dal' e.d.) Sr dock inte antaglig. 

s Se om hithörande ord Falk & Torp 1910-11 s. 428, 444, 447, 1485, Torp 1919 s. 208 f., 216, 225 f., 
233, SAOB H 1929, H 2346 if., Walde & Hofmann 1938 s. 196 f., Feist 1939 s. 273 ff., 516. Hellquist 
1948 s. 367, 395, Jöhannesson 1956 s. 242 f., Pokomy 1959 s. 553 f., de Vries 1962 s. 220 f., 266, 274 
ff., Holthausen 1963 s. 154, 156, 183 f., Seebold 1970 s. 252 f., Nielsen 1976 s. 167, 169, Lehmann 
1986 s. 193 f., Magndsson 1989 s. 387 f., 403 f., Seebold 1989 s. 299, 319. 

6 Jfr betr. lat. occuitus Hellquist 1948 s. 367, 723, Walde & Hofmann 1954 s. 198. 
7 Se Torp 1919 s. 225 f., Hellquist 1948 s. 367. Jfr dock SAOB H 1364, Magmlsson 1989 s. 387 (till 

*huli8-). 
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läge som erinrar om vissa andra vattenlokaliteter, för vilkas namn man antagit 
betydelsen 'gömställe' e.d. Jfr beträffande just detta slags läge Indrebo 1924 s. 
131, Th. Andersson i OUÅ 1968 s. 2 ff., ds. i OUÅ 1975 s. 32 och Hoel 1985 s. 
66 f.; Fjälaren, vars namn jag sammanställer med fjäla 'dölja', är förbunden med 
den stora Tisnaren men har ett från denna avskilt läge långt inne i skogsbygden 
(se 2.1.4). 

Ordbildning med hjälp av ett dentalsuffix kunde ligga bakom ett *Hulder sam-
hörigt med *hul- (:helan 'dölja').' Sjönamnet skulle kunna vara bildat till ett 
appellativiskt *huld- med betydelsen 'gömställe'.2  Den enldaste möjligheten att 
formellt förklara ett *Hulder åsyftande dolt läge tycks dock substantivering av ett 
adjektiv eller particip erbjuda. När jag i mitt ovannämnda seminarieföredrag 
1986 sökte förklara namnet Hutta med hänvisning till Hullsjöns undangömda läge, 
framhöll Lennart Moberg att den tänkta hydronymen kan innehålla ett mot 
-cu/tus i lat. occu/tus 'dold' svarande nord. *hulda-, således en deverbativ 
dentalavledning (ie. -to-, germ. -ka-/-6a-) av ålderdomlig participtyp till av-
ljudsstadiet *hul- i helan och hylia.3  Den tunna /-kvalitet i Huld- man får anta 
med denna förklaring stämmer väl överens med den uteblivna fsv. övergången u 
> o (jfr Noreen 1904 § 120, Wessen 1968 § 35:2, L. Moberg i Studia onomastica 
s. 233 f.) och med den genomförda assimilationen Id > 11 (jfr Noreen 1904 § 
292:1, Wessen 1968 § 53). Jag finner sammanställningen av Hutta i Österåker 
med lat. -cu/tus mycket tilltalande. 

I sin undersökning av namnet Huld (Hållen) i Uppland föredrar Moberg (i a.a. 
s. 231 ff.) att räkna med ett bakomliggande önamn, *Huld 'den dolda' eller 'den 
döljande', um. *Hulidö. Ett *Huld 'den dolda (ån)' kan, framhåller han (s. 236 
f.), föreligga i bebyggelsenamnet Hud, Tanums sn och hd, Göteb. 1. Gårdnamnet 
Hul i Hobol hd, Ostfold fylke, bevarar enligt Kåre Hoel (1985 s. 98 ff.) ett 
hydronymiskt *Huld, för vilket 'den dolda, föga synliga' är en tilltalande inne-
börd. 

Höjdpartiet mellan Hullsjön och Öljaren sluttar åt olika håll (se T lOGSV) och 
kan ha givit upphov till ett toponymiskt *Huld- 'sluttningen'. Nämnas bör också 
att nästan hela den milslånga Österåkersstranden av Öljaren och södra delen av 

Jfr tex. fsv. funder m. 'möte', fvn. fundr m. 'fynd' m.m. (Olson 1916 s. 534, Hellquist 1948 s. 246, 
248, Nielsen 1976s. 119). Om 	se Olson 1916 s. 325 if., 464 ff., Meid 1967 s. 151 ff , Henzen 
1965 s. 183 f., Wessön 1971 s. 55 f., Torp 1974 s. 23 f., om -ku-/-6u- Olson 1916 s. 329 ff., 483 ff., 
Meid 1967 s. 151 f., 157 ff., Wessön 1971 s. 56 f., Torp 1974 s. 24 f. Jfr betr. dativformema -huldi, hulde 
1303 Noreen 1904 § 407:3 (i-stammamas singulara dativböjning i fsv. tid). 

2 Jfr fvn. hulda f. 'något som skyler, hölje'; därtill Hoel 1985 s. 99 ff., L. Moberg i Studia onomastica s. 
236 ff. med material och lin.-hänv. 

3 
Se om denna ordbildningstyp Kluge 1926 s. 108 ff., Henzen 1965 s. 121 f., Meid 1967 s. 141 f., 

Wessön 1971 s. 53, Torp 1974 s. 22 f. Jfr H. Krahe i BNF 5 (1954) s. 88 ff. (flodnamnet Sechta) och 
Greule 1973 s. 171 (flodnamnet Wichte). 
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Julitastranden har påtagligt sluttande sida. Kontrasten mellan den lägre och flack-
are stranden norrut på Julitasidan och den stigande Österåkersstranden kan tänkas 
ha framkallat ett bygdebetecknande *Huld- 'sluttningen' som avsett den nuvarande 
kyrkbygden i Österåker. Lutande terrängpartier är dock mycket vanliga i det 
kuperade Sörmland. Har namnet Huld under forntiden haft den vidare syftning 
som jag ovan funnit sannolik eller — beträffande hela Österåkersbygden — möjlig, 
är det naturligt att i stället söka utgångspunkten i Hullsjön, till vilken den äldsta 
järnåldersbygden i så stor utsträckning är relaterad. Ett *Huld 'den dolda' kan 
tänkas ha åsyftat hela den dalsänka i vilken Hullsjön förr låg.' Eftersom sjön upp-
fyllt en stor del av dälden och rimligtvis dominerat intrycket därav och dalsänkor 
helt allmänt får antas ha varit mindre påfallande företeelser än dolda sjöar med 
Hullsjöns storlek och läge, är det dock naturligt att snarare söka anknyta Huld till 
sjön. 

Från lexikalisk-morfologisk synpunkt framstår *huld- 'dold' inte som en sämre 
möjlighet än konstruktionerna *huld- 'lutning, sluttning' och *huld- 'huld' med 
vernersk växling. I semantiskt avseende förefaller det mig tryggare att hålla sig 
till tolkningen 'den dolda sjön', som synes baserad på något topografiskt mer 
utmärkande för platsen än 'sluttning' och är konkretare sakligt förankrad än 'den 
välvilliga sjön'. Om forntidens invånare funnit sjön vara påtagligt välvillig vet vi 
inte; negativa intryck kan i stället ha vägt tyngre på grund av sumpiga stränder, 
översvämningar eller andra omständigheter. Att sjön har ett dolt läge innanför 
höjden mot Öljaren är däremot obestridligt. 

Ett *Hulder m. 'den dolda (sjön)' kan insättas i ett välbekant semantiskt möns-
ter. Jag tror mig kunna peka på fler nordiska hydronymer med den antagna 
betydelsen 'dold' eller 'gömställe' än på sådana tolkade som 'välvillig'. Adj. blid 
kan bara med reservationer andras till stöd för alternativet 'huld'. Det har med en 
annan semantisk utgångspunkt än huld (fsv. hull-) fått en särskild roll i väder-
leksterminologin: man talar om blidväder men inte lika osökt om huld väderlek.2  

Jag är böjd att i första hand tolka det 1303 belagda Huld i Österåker som ett 
ursprungligen om Hullsjön använt, substantiverat *HuldaR m. 'den dolda (sjön)'. 

Jfr Beito 1949s. 252 om LOyning(en), Loningadn och G. Franzén 1964 s. 57 f., 71, 105 om leyni n. 
'gömställe' och leyningur m., leynir m. 'gömställe; sänka, fördjupning bakom en höjd (som skymmer 
utsikten)' i ortnamn. 

2 Se om blid bl.a. SAOB B 3164 f., Hellquist 1948 s. 78, Nielsen 1976 s. 34; jfr bl.a. Ekwall 1928 s. 
38 f., L. Elmevik i NoB 53 (1965) s. 41 ff., DSÅ 1 s. 167 f. med litt.-hänv. 
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2.3. Sammanfattning 

Sjönamnet Fjälaren vid gränsen mellan St. Malms sn och norra Östergötland 
är både semantiskt och morfologiskt flertydigt. Jag föredrar att tolka det som 
ett med *felhan 'skyla, dölja' samhörigt namn med betydelsen 'gömstället' e.d. 
Sjön är den längst inne i Kolmården belägna delen av en lång utlöpare från den 
stora sjön Tisnaren. Den fsv. formen av namnet kan ha varit *Fiale m., men 
möjliga former är också *Fialasio(r), *Fialesio(r), *Fialan m., *Fialar m. och 
*Fialur m. 

Tänkbara hydronymiska betydelseparalleller till Fjälaren är bl.a. ett äldre 
namn på sjön Fälaren och sockennamnet Film i norra Uppland och det på två håll 
i Sörmland förekommande sjönamnet Filaren. För dessa namn kan alternativa 
tydningsförslag framställas; bakom Fälaren, som i sin nutida form kan vara for-
mellt sekundärt, är jag dock böjd att anta ett sjönamn med innebörden 'gömställe', 
'dold' e.d. Sammanställningen av Film med *felhan 'dölja' är topografiskt tillta-
lande men språkligt osäker, och jag tolkar helst detta namn liksom Filaren på 
annat sätt. 

Den stora, nu uppdelade bebyggelsen Hulla i Österåkers sn vid Hjälmaren är 
som det synes återstoden av ett ännu större Huld(er), som sträckt sig mellan sjön 
Öljaren och den nu försvunna Hullsjön. Den 1303 belagda namnformen Huld(e) 
representerar snarast ett ursprungligen om Hullsjön använt *Hulder m. 'den dolda 
(sjön)'. 

En betydande mängd ortnamn har dragits in i de diskussioner, för vilka 
utgångspunkterna är Fjälaren och Hulla. Undersökningen har givit anledning att 
bl.a. beröra ordslutet -aren i sjönamn (se vidare kap. 8), olika avledningsmöjlig-
heter, inte minst -m-suffix, olika semantiska mönster bland hydronymer, framför 
allt betydelsen 'gömställe', 'dold' e.d., ljudhistoriska problem av skilda slag samt 
principiella frågor som detoponymisk namnbildning, förekomsten av metaforisk 
avledning och förhållandet mellan primär och sekundär namnbildning. 
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3. Forssjö 
Ortnamn och ljudhistoria 

Vid Forssjösjön i St. Malms sn ligger Forssjö (Forssjö bruk) (T 9GNO). Det nu-
tida villasamhället har vuxit fram i anslutning till Forssjö bruk, vars föregångare 
på platsen varit kvarnar som omtalas under äldre Vasatiden och givit upphov till 
gårdnamnet Forssjökvarn. 

Tidigare har Forssjösjön omtalats som forsede Sjön 1560 RL f. 14 r., Kåhl-
bängie Siööm 1588 MJJb f. 2 v. (se 7.1.5 om felaktiga former i Milb), Kolbergha 
sjön 1641 27/5 SRA db Söd. 1. vol. 5 B f. 61 r., Forsiö Siöö 1643 Kartor och 
ritn. 231, Forssiön 1670 ofå? LMV C 2, Fårrss Sjön 1677 LMV C 13:34 och 
Fårssiön 1678 LMS StM nr 44. 

Där sjön i sin östra del övergår i Forssjöån ligger forsar åtskilda av små hol-
mar. Ån eller en del därav har kallats forsede Ström (1560 RL f. 15 r.) och 
Forssiö ström (1650 29/5 SRA db Ör. och Söd. 1. vol. 15 f. 167 r.). Förleden i 
Forssjö åsyftar forsarna vid sjöns utlopp. 

Äldre belägg avseende kvarnanläggningarna och/eller anslutande bebyggelse 
vid Forssjöåns början är bl.a.: (j) forsxdhom 1439 18/5 Vingåker SRApp I (SMR 
914), ?Forse quernn 1534 4/1 Djulö vid. 1573 3/8 Stockholm Khlmp, (i) fforsiöö 
1535 ghj, fforssa quarn SH 1551:11 f. 119 r., fårsia SH 1553:2 hjfjreg s. 55, for-
sia SH 1554:9 hjhreg s. 33, fforsedes quern SH 1554:11, ffrösedha quarnn, 
ffårsedha quarnn 1557 Ejb, forsa quarn SH 1558:9, ffårsed quarn (2 ggr) SH 
1559:17, ffårseda SH 1560:21, fårssiöö 1562 17/9 Stockholm avskr. 1594 29/5 
Djulö Top. vol. 379-80, Forsöa quärnn SH 1568:7, Forssia SH 1571:2, forssia SH 
1575:13, forssia q: SH 1588:11 jb, forssia SH 1588:11 tl, forssiö kuamn 1588 
8/10 Gimmersta SRA pp i St. Djulö gårdsarkiv vol. 1, Fårssöö Torpp, Fårssöö 
Qwamer 1588 Mill) f. 6 r., Fårssiö SH 1600:10 hjskl, fårsiöa SH 1601:17 hjskl, 
forsia SH 1603:5, forsiöö dam 1650 27/2 SRA db Ör. och Söd. 1. vol. 15 f. 165 r. 
Upptecknade uttal för Forssjösjön är fb,so§on (GA 31), fafim och fiwifirn 
(SSg 66). Bebyggelsenamnet Forssjö (bruk) har upptecknats som fsjobrziik (GA 
31) och fo, fs_jabnjk (SSg 66), Forssjökvarn som f8 	(SSg 66). 

De äldre skrivningarna visar att Forssjösjön inte som tidigare antagits är en 
hydronym av samma typ som Fiskesjösjön och Marsjösjön, bildningar till by- 
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namn som i sin tur hämtats från intilliggande vatten.' Våra dagars Forssjö synes 
återgå på ett fsv. *Forsedha, ä. nsv. Forsedha. Det förefaller naturligast att se 
formen Forssjösjön som en direkt arvtagare till Vasatidens Forsedhesiön. Hy-
dronymen kan i viss mån ha påverkats av det ur Forsedha utvecklade Forssjö, 
men en sådan process behöver inte förutsättas. Läget vid sjön har sannolikt be-
stämt eller bidragit till att bebyggelsenamnet fått ordslutet -sjö. 

Det ligger av topografiska skäl nära till hands att anta att det plurala fsv. 
*Forsedha, nsv. Forsed(h)a som belägget från 1439 omvittnar har föregåtts av 
en singular form, fsv. *Forsedh(e). En reell pluralitet, t.ex. två eller flera kvar-
nar eller ett flertal ägostycken, kan men behöver inte ha föranlett numerus-
ändringen.2  Det är också tänkbart att ett *Forsedhe (nom., dat., ack.) — efter för-
svagning av slutvokalen i plurala namn som Berga,Tuna och Valla' — kunnat 
uppfattas som ett pluralt namn och fått ändelsen -om i dativ och (i skrift) -a i öv-
riga kasusformer.4  

Forssjösjön eller den västra delen därav har vid olika tillfällen kallats 
Kolbergasjön; gårdar med namnet Kolberga ligger söder om sjön. Något fsv. 
namn på sjön är inte känt; åtskilligt talar dock för att bebyggelsenamnet Djulö i 
St. Malm och Katrineholms stad leder sitt ursprung från Djulösjön och Forssjö-
sjön, som är förenade genom ett sund.' 

När man studerar Forssjöbebyggelsens läge kan det till en början synas nära 
nog självklart att Forsedha innehåller ordet ed(e) n. 'landtunga mellan vatten; 
gångsträcka förbi fors' m.m.6  Platsens forsar ligger vid ett markerat näs mellan 
Forssjösjön och den närbelägna Kårtorpssjön; det avgränsas i norr av Forssjöån 
(se fig. 5). Resande i båtar eller slädar har tvingats undvika de kraftiga forsarna. 
Vintertid har näset erbjudit en genväg mellan de till Nyköpingsåns vattensystem 
hörande sjöarna. I sakligt avseende är det mycket lätt att motivera ett fsv. 
*Forsedh(e) 'landtungan, näset vid forsarna' eller 'vägsträckan förbi forsarna' på 
detta ställe. 

Ortnamnselementet ed(e) förekommer på många håll i Sörmland. I det mot St. 
Malm gränsande Vingåker finner man Ede; namnen Mene och Ålö i samma bygd 

Se om sjönamn av detta slag bl.a. Indrebo 1924 s. 229, G. Franzén i NK 5 s. 159 f., Brevner 1942 s. 
224 och S.-B. Vide i Algutsboda sockenbok s. 253. Sten-Bertil Vide anför bl.a. exemplet Fiskesjösjön. 
Det 1936 upptecknade Marsjösjön (KBm) avser Marsjön vid byn Marsjö i V. Vingåkers sn, Oppunda hd 
(T 9FNO, 9GNV). Ett i SN 1674 (f. 110 r.) använt MörtsioSiön hyllar den vid gården Mörtsjön belägna 
Mörtsjön i Ö. Vingäkeis sn, Oppunda hd (T 9GNV). 

2 Se 22 för litt, om plurala ormamn. 
3 

Se om -a> -ä bl.a. Kock 1906s. 311 ff., Ericsson 1914 s. 86 f. och Tjäder 1967 s.25. 
4 

Jfr bl.a. L. Hellberg 1960 s. 11 f. och Bryna 1987 s. 38 ff., 78, 162 om jämförbara numerusändringar. s Se S. Strandberg i SaoS 1988 s. 93 ff. 
6 Se om ed(e) bl.a. B. Hesselman i NoB 18 (1930) s. 36 ff., ModUr 1936 s. 90 ff., Hellquist 1948 s. 

173, Ståhle 1954 s. 31, 43, L. Elmevik i OUÅ 1974 s. 30 f. n. 17, ds. i MASO 15 (1978) s. 35 ff., SOV 1 
s. 86, E. Nyman i Allan Rostvik den 22 mars 1990s. 104 ff. 
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Fig. 5. Detalj av ek 1904 (Oppunda hd). Kartan visar Forssjö och Remröd vid Nyköpingsäns 
vattensystem. 

innehåller antingen ed(e) eller hed.' Från Björnlunda sn, Daga hd, kan anföras 
-ed(e)-namnen Böle och Skeppet.' Fågelö i Svärta sn, Rönö hd (fuglede 1470-t. 
C 8 f. 21 r., foglede 1491 30/9 Kalmar SRAp), synes äldst ha avsett en udde i 
Östersjön eller en gång- eller vadbar passage (se T 9HS0). En liten udde i Fors-
sjösjön, St. Malm, har kallats Landedet (SSg 68); här föreligger sekundär namn-
bildning.3  Näset mellan Lidsjön och Långhalsen i Råby-Rönö sn, Rönö hd (T 
9HNV), avses med belägget (innan) raboedhe 1402 29/9 Stegeholm vid. 1400-t. 

Se Ståhle 1954s. 116 ff. 
2 S. Strandberg i OUÅ 1975 s. 67 if. Namnet *Byrdhedh(e), som bebyggelsenamn senare Böle, i 

Bjömlunda har ursprungligen använts om det smala, låga landfästet till en udde i Båven, om hela udden 
(Näset) eller om en intilliggande större landtunga mellan Båven och Lockvattnet (se T 9HNV). Med den 
sistnämnda syftningen kan *Byrdhedh(e) antas vara en föregångare till namnet Skeppet (i skepedhe 1535 
ghj), som nu bärs av en gärd mellan Båven och Lockvattnet men en gäng väl varit fäst vid själva näset. 

3 Med innebörden '(smal) landtunga mellan vatten' e.d. har landede n. upptecknats från de sörmländska 
soclmama St. Malm, Forssa, Årdala och Vrena (SSg 68, 71, 72); jfr landed n. 'fast mark i kärr (som man 
kan köra på)', upptecknat från St. Malm (SSg 68). 
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u.d. u.o. SRAp (SDns 1 s. 171); på LMV C 2 (1670 ofå?) kallas samma näs Råby 
ede. Torpet Måne Ede i Årdala sn, Villåttinge hd, ligger mellan Långhalsen och 
Månsjön (T 9HNV). En landsträcka mellan sjöar åsyftar också namnet Lisätters 
ede i Hyltinge sn, samma hd (ek 10H1b). Vegred i St. Malms grannsocken Lerbo 
är troligen ett -ed(e)-namn (se nedan). Jag inskränker mig här till dessa exempel 
och konstaterar att tolkningen av Forssjö som ett fsv. *Forsedha (dat. pl. 
*Forsedhum), pluralis av ett *Forsedh(e) 'landtungan (gångvägen, vägsträckan) 
vid forsarna' är tilltalande från både saklig och språklig synpunkt. Undersök-
ningen av Forsedha och Forsedhesiön kan dock inte anses vara tillfredsställande 
avslutad med det nu framställda tydningsförslaget. 

Strax söder om det stora näset vid Forssjö ligger gården Remröd, en förut-
varande by. Dess namn är väl belagt i äldre källor: j remaredhe (2 ggr), j rema-
rede 1398 2/11 Oppunda hdstg Sävstahp (HSIcH 36 bil. s. 8), i remaridhe 1399 
u.d. Strängnäs SRAp (SRP 3055), ij Remaredhe, i Remaredhe (2 ggr) 1400 31/1 
Oppunda hdstg Strängnp (BSÄK 2:7 s. 116), j Rimareedhe 1400 2/10 Oppunda 
hdstg SRAp (SRP 3129), i rimarede 1400 9/10 Oppunda hdstg SRAp (SRP 3133), 
i Remaredhe (2 ggr) 1405 19/6 u.o. SRAp (SDns 1 s. 463), J Rymmarudhj, J 
Rymmarydhi 1407 2/2 Säby kloster SRAp (SDns 1 s. 613), j remaridh 1417 22/3 
Vadstena SRAp (SDns 3 s. 224), i Rymaredhe 1438 12/3 Strängnäs UUBp (SMR 
712), i Rymaredhe 1451 4/4  Strängnäs SRAp, i remarede 1472 22/1 Träcksta 
UUBp, remeredh 1535 ghj, Remmarede SH 1543:5 A f. 36 r., RemeRådh 1557 
Ejb, RemaRud, Remmared SH 1558:9, Rimre 1560-t. fri vol. 3 ser. 1:18 A m.fl. 
belägg. Det i flera skrivningar uppträdande Rym(m)- kan återspegla en förleds-
form med labialiserad vokal som lett fram till 1900-talets Römm- i det genuina 
uttalet rinnra (GA 31, SSg 66; även rhtnra, r&nra. SSg 66). Ett Rym(m)- kan ha 
föregåtts av en övergång från Rbn- till Rini(m)- (jfr nedan), som betingats av 
ordlängdsbalans.1  

Sydväst om Remröd vidtar Remrödstorp; tidigare belägg för dess namn är 
bl.a.: d] maredes torp 1472 22/1 Träcksta UUBp, Rymerydtz torp 1487 27/1 
Oppunda hdstg UUBp, Remmerydt torp 1534 4/1 Djulö vid. 1573 3/8 Stockholm 
Khlmp, remeredtztorp 1535 ghj, remarstorp SH 1553:2 hjfjreg s. 55, Rimretorp, 
remrestorp 1560-t. fri vol. 3 ser. 1:18 A, Remerödztörp 1563 brskl. 

Ett påpekande år 1966 av min dåvarande handledare, professor Harry Ståhl, 
har gjort mig uppmärksam på att namnet Remröd kan vara sammansatt med ed 
eller hed. Jag skall nu söka visa att dessa alternativ i hög grad förtjänar beak-
tande. 

1 Se om ordlängdsbalans bl.a. J. Sahlgren i NoB 18 (1930) s. 61 ff., L. Hellberg i Svenska studier frän 
runtid till nutids. 45 if. 
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Hed f. är ett välbekant och frekvent inslag i Sörmlands ortnamnsskick. Ordet, 
som står i påtagligt samband med rullstensåsar och sandig terräng, har använts 
om skogsmarker; som exempel kan här nämnas Heden i Julita sn, Oppunda hd (T 
lOGSV), Dunkersheden och Åkersheden. I SaoS 1985 (s. 59 ff.) behandlar jag en 
mängd sörmländska ortnamn som innehåller hed eller kan vara bildade därtill; 
framställningen ger talrika hänvisningar till tidigare bidrag rörande -hed-namn, 
app. hed och adj. heden.' 

Namnen Heby och Heden uppträder på ett flertal håll i landskapet. En gård i 
nordvästra delen av St. Malm heter sålunda Heden (Heedhen 1508 12/6 Bosgår-
den UUBp, Nordin-Grip 1942 s. 27, i hedene 1535 ghj). Vid den framträdande 
ås som följer St. Malms östra gräns ligger byn Heby i Lerbo sn (j hedheby, 
hedheby 1381 3/10 Nyköping SRAp, SRP 1630). Strax norr om Forssjö drar en 
mäktig ås fram; från dess bälte med rullstensgrus sträcker sig sandig skogsmark 
ända fram till brukssamhället (glk Aa 22). I anslutning till denna ås, ett stycke 
norr om Forssjö, ligger ett skogsområde med namnet Breheden (1729 LMV C 
70-123:1 beskr., 1957 ek 9G7f). Bebyggelsenamnen Bresätter (Bredsätter 1626 
bskpl Söd. 1:6, Bresäter 1677 LMV C 13:34) och Brenäs (Brenäs 1665 KA jb; 
jfr beläggen Bredestugun SH 1609:12 hjonel, Breedstugun SH 1611:7 och 
Bredstughan 1642 KA ml) återfinns på ek 9G7f ett stycke öster om Breheden. 
Det är möjligt att namnet Breheden förr avsett ett ganska stort skogsområde; 
detta har måhända nått fram till Forssjökvarn. 

Ordet hed kan ha brukats också om skogsområdet söder om Forssjö. Från bru-
ket går en remsa med rullstensgrus ned mot Remröd, och vid Remrödviken av 
Forssjösjön finns det sandig mark (glk Aa 22). Ett skogsparti ett stycke väster om 
Remröd heter Västermon (ek 9G7f), och söderut finner man bebyggelsenamnen 
Björnmon och Motorp, det sistnämnda i anslutning till Hönstorpamon (ek 9G6f). 
Den dominerande jordarten i Remröds omgivning är morän. 

Älvestasjön i Sköldinge sn, Oppunda hd (T 9GNO), kallas Remmaren i vissa 
äldre källor: Ellfvesta Sjön 1677 LMV C 13:30, Råcklunda eller Elfwesta Sjön 
1751 LMV C 65-49:1, RemMaren 1758 LMV C 65-49:2, Remmarn 1758 LMV 
C 65-68:2, Remmaren eller Elfvesta Sjön 1821 LMV C 65-59:1, Elfvesta-Sjön 
eller Remmaren 1860 LMV C 65-59:2, Remmaren 1872 LMV C 65-68:6. En 
mindre bebyggelse vid sjöns sydöstra ände har benämnts Remmarsåsen 
(Remmars ås 1746 KA jb, Remmarsåhs 1754 KA jb, Remmarsåsen 1958 ek 
9G8i, Mmajdisty GA 31) eller Krogen (GA 31, SSg 69). Älvestasjön avrinner till 
den närbelägna Veckeln; en bro över sundet genom det smala näset mellan sjöarna 
kallas 1860 Remmarsbron (LMV C 65-13:1). Med afre Remmarsbron i LMV C 

litt.-häriv. rörande ortnamnselementet hed i SaoS 1985 kan läggas: D. Palm i NoB 64 (1976) s. 48 
ff. 
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65-68:6 beskr. (1872) avses en annan, nära Remmarsåsen och Älvestasjön lig-
gande bro över Varbroån.1  Ägonamn vid sjön är Remmarshagen och 
Remmarsplogen (1860 LMV C 65-13:1 beskr.). 

Längs en stor del av Älvestasjöns östra sida, vid Årby, sträcker sig en långsmal 
höjd; den omges av vatten eller låglänt mark och framträder mycket skarpt i 
landskapsbilden, något som redan T 9GNO ger en god föreställning om. Vid 
Älvestasjöns sydspets och Remmarsåsen vidtar en ny åsrygg, som kantar en del av 
Veckeln. 

De formellt sekundära hydronymema Rocklundasjön och Älvestasjön är bil-
dade till gårdnamnet Rocklunda respektive bynamnet Älvesta vid sjöns sydvästra 
strand. Man måste överväga möjligheten att sjön även i gammal tid burit det 
namn som i belägg från 1700- och 1800-talen framträder med formen Rem-
mar(e)n. Den förhållandevis sena första källdokumenteringen av namnet stämmer 
till försiktighet; Remmaren är kanske en formellt sekundär, ellipterad bildning 
till Remmarsås eller något annat ortnamn knutet till passagen mellan Älvestasjön 
och Veckeln.2  Synnerligen goda topografiska förutsättningar finns dock för att 
sammanställa Remmaren med fsv. rem f. 'rem' och/eller fvn. reim f. 
och/eller fin1.-sv. rem (räim) 'träribba' (Vendell s. 741) och det om bl.a. 
långsträckta förhöjningar använda rim-4  (jfr fin1.-sv. rim 'träribba' Vendell s. 

I Ranns. 2 s. 59 omtalas en runsten vid »Remmerödz broon» i Sköldinge sn. Vilken av de två broama 
vid Remmarsåsen som avses framgår inte. Den odaterade handskriften härrör från 1600-talets senare hälft. 
Hos Brate & WesAn (1924-36 s. 52) återges de äldre formerna Renneredz broon (Johan Peringskiölds 
Monumenta Sudennannix) och Renneryd bron (Bautil). 2 Man bör observera att förleden i det återgivna Remmerödz (1600-t.) inte har genitivändelsen -s. I nu-
varande läge tycks man inte kunna bortse frän möjligheten att ett * Remaredh 'edet vid remmen, den rem-
liknande åsen, spjälan, den spjälliknande åsen' eller 'edet vid åsen Rem (eller Rim)' ligger bakom hydrony-
men Remmaren; formen -rödz i Ranns. 2 kan bero på anslutning till Remröd i grannsocknen St. Malm. 
(Uteslutet är väl inte att en bebyggelse på eller vid näset mellan Veckeln och Älvestasjön burit uppkallelse-
namnet *Remeröd.) I en yngre sammansättning kan dock kompositionsformen av hydronymen Remmaren 
ha anpassats efter de ymnigt förekommande -are-substantivens; jfr formen Melerwatnit 1490 STb 2 s. 490 
samt SAOB M 1917 f. om mälarefisk och andra sammansättningar med sjönamnet Målaren (fsv. Mxlir 
m.). Det i Ranns. 2 förekommande Remmerödz kan vara genitiv av ett *Remmaredh 'edet, näset vid Rem-
maren'. 

3 Se om rem i ortnamn bl.a. Lindqvist 1926 s. 281, SOÄ 1:1 s. 67 f., SOÄ 1:2s. 23, J. Sahlgren i NoB 
38 (1950) s. 25, 32 f., SOSk 14 s. 27, B. Flemström i SaoS 1960s. 8 if., G. Widmark i NoB 49 (1961) s. 
121, SOJö 2 s. 42, Edlund 1975 s. 40. Jfr betr. appellativet rem '(läder)rem' — eller appellativen; i 
betydelsen '(läder)rem' anses sv., da. rem kunna ha både inhemskt och utomnordiskt ursprung och hänföra 
sig till två olika ordrötter — Falk & Torp 1910-11 s. 889, Seip 1919 s. 80 f., Hellquist 1948 s. 826, 
Jöhannesson 1956 s. 1133, SAOB R 1006, de Vries 1962 s.438, Nielsen 1976s. 308. Se även följande 
not. 

4 Se om rim- i bl.a. no. rime m. 'långsträckt förhöjning, jord- eller bergrygg' bl.a. NG Indl. s. 70, Gei-
jer 1912 s. 141 f., Torp 1919 s. 531, Hellquist 1948 s. 826, Jöhannesson 1956 s. 723 f., SAOB R 1021, 
13. Fkmström i SaoS 1960s. 9 ff., de Vries 1962s. 446, Hald 1965 s. 119, Nielsen 1976 s. 308. Se även 
föregående not. 
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741, fvn. rim f. 'spjäla' m.m.) och tolka namnet som 'sjön vid åsen', 'sjön vid den 
rem- eller spjälliknande höjden', 'sjön vid Rem, Rim(i)' e.d. Åtminstone tills 
vidare vill jag helst hålla fast vid alternativet 'åssjön'. Tänkbara äldre former är 
bl.a. *Remir m., *Reme m., *Rem(ar)sio(r), *Rimi m., *Rimasio(r) och 
*Rim(ar)sio(r). Namnet Remmarbäcken i Anundsjö sn, Ång. n. ds. tg, Vrnl. 1., 
sammanställs i SOVn 4 (s. 12) med en »rem», en moränås av grus eller sand; jfr 
a.a. s. 45 f. om Remmarn.' 

Den fsv. formen Remaredhe i St. Malm skulle kunna innehålla gen. sg. av 
ordet rem f., vars slutljudande r i så fall bevarats intervokaliskt.2  Den avlånga 
höjdsträckningen mellan Remröd och Fårnäskärret, sänkan med vattendraget norr 
om gårdsplatsen eller någon annan långsträckt terrängformation (se T 9GNO) kan 
möjligen ha föranlett bruket av rem i Remröd. Om någon formation i gårdens 
omedelbara närhet kan betecknas som påtagligt remliknande och samtidigt så 
topografiskt särskiljande att valet av Rem- legat nära till hands är dock osäkert. 

Gårdnamnet Remmaremåla i Åby sn, N. Möre hd, Kalm. 1., kan enligt Nils 
ödeen (1927 s. 200) innehålla sv. dial. rem 'sandås bevuxen med barrskog', da. 
dial. rem 'strandbrädd vid en fjord'. ödeen är dock inte obenägen att i stället 
räkna med fsv. *remare m. 'remsnidare' i -måla-namnets förled och då i antro-
ponymisk användning. 

I SH 1550:5 f. 24 r. omtalas En gård Som Hans Remare Sitther wdi i Tuna sn, 
Jönåkers hd. Samma person är nämnd i SH 1551:11 f. 106 r. (Hans Remmer). 
Det ligger nära till hands att förbinda Hans Remare med Remmargården i Tuna-
bergs sn (en senare utbrytning ur Tuna sn).3  Äldre belägg avseende Remmar-
gården är bl.a.: Remars törp SH 1566:5, Remmerstörp SH 1575:2, Remmare-
gården 1642 KA ml. Yrkesbeteckningar har ofta kommit att användas som 
binamn. Det i SH 1550:5 belagda Remare kan ha samma funktion som ett i 
Stockholms tänkebok 1483 (enligt Söderwall) som personnamn (Herman remare 
STb 2 s. 4) brukat remare m. 'tillverkare av remmar, sadelmakare'; jfr SAOB R 
1021 om remmare m. i bruk som binamn, DGP 2 sp. 873 om Remmer och E. 
Hellquist i Xenia Lideniana s. 105 om Remaslaghare. Det äldre danska remmer 
'remsnidare' uppges i ODS (17 sp. 721) vara inlånat från tyskan (riemer, rie-
merer). 

Jfr vidare H. Geijer i SoS 7 (1907) s. 16 (Rämmasjön), A. Janzkn i Bohuslänska studier s. 233 ff. 
(*Rima), Edlund 1975 s. 40 (Remmarsjön, Lillremmarn, Västremmarn) och DSÅ 5 s. 349 (Rimmetmek) 
och även H. Stähl i Noll 48 (1960) s. 100, ds. i Noll 70 (1982) s. 10 (Ryggen). — För fullständighetens 
skull kan nämnas möjligheten att nsv. Remmaren, trots uttalet med rim- för Remmarsåsen, återgår på ett 
detoponymiskt eller formellt primärt fsv. *Rcem(p)nir m. eller *Rcemmir m. (jfr 7.3.1, 7.3.2 och 7.3.4). 

2 Jfr bl.a. S. Fries i NoB 49 (1961) s. 102 if. om  bevarat r i genitivformer på -ar i östra Sverige. 
3 En helt annan tolkning av Remmargården ger L.-0. Ericson i Tunabergsbygden 1979 s. 20. 
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Ett med genitiv av *remare m. (Remare) sammansatt *Remaraedh(e) eller 
*Remarahedh är tänkbart i St. Malm; om detta yrkesbetecknande *remare återgår 
på ett tyskt ord eller möjligen är en inhemsk -are-bildning har ingen större bety-
delse i fallet Remröd.' Bebyggelsens storlek (se nedan) innebär en kronologisk 
komplikation, om man i namnets förled räknar med app. *remare, som får antas 
på det ena eller andra sättet vara beroende av inflytande från kontinenten. Det är 
emellertid långtifrån omöjligt att förlederna i Remröd och Forssjö i efterhand 
har lagts till ett ursprungligare, osammansatt namn (se nedan). 

Jag vill som redan framgått inte utesluta möjligheten att Remröd innehåller 
genitiv av ett fsv. *Rem f. eller ett däremot svarande appellativ (um. *raim-), 
som avsett någon långsträckt formation i landskapet vid boplatsen; ett fsv. *Rim f. 
(*rim f.) med samma syftning är osäkrare av ljudhistoriska skäl (jfr Noreen 1904 
§ 115, Hesselman 1909-10 s. 223 f., 229 ff., Wess61 1968 § 67) men tänkbart. De 
sakliga förutsättningarna för en sådan förled i Remröd tycks dock vara så ovissa, 
att jag föredrar att räkna med det från grannhäradet Jönåker belagda Remare.2  
Att det till St. Malm gränsande Östergötland betraktats som en del av 
kärnområdet för bortfall av -R (se S. Fries i NoB 49, 1961, s. 110 med 
litt.-hänv.) bör också vägas in vid bedömningen. 

Efterledens länge bevarade slutljudande e i de fsv. beläggen för Remröd kan 
utan svårighet förenas med tanken på ett ursprungligt *Remar(a)hedh.3  Ett 
-ed-namn med länge bevarat dativ-e ter sig också fullt rimligt. Existensen av bi-
formen fsv. *edhe n. kan ha spelat en roll i sammanhanget. Om dativformen Re-
maredhe av ett fsv. *Remaredh varit mycket frekvent, kan ortnamnet av åtmins-
tone vissa namnbrukare ha uppfattats som en sammansättning med den längre 
formen ede. Uteslutet är inte att sammanblandning av ed och ede lett till att ett 
med -edhe sammansatt Remaredhe förkortats till Remaredh, när bruket av -e i 
dativ singularis av neutrala a-stammar börjat vackla.' 

1  Se t.ex. Wess6n 1971 s. 125 ff. om  yrkesbeteckningar på -are. 2 Se bl.a. Mod6er 1989 s. 104 f. om yrkesbeteckningar i binamnsfunktion. 

" Ståhle (1954 s. 19 f.) framhåller att sönnl. göl n. 'röjning' e.d. är en ur det äldre göle n. 'svedjeland' 
framvuxen form, »sekundär till den bestämda formen göle(t)». Det är sannolikt att de talrika onnamnen med 
-göte i efterleden (i obestämd form eller med r-bortfall i bestämd form) kunnat uppfattas som sammansatta 
med ett göl n. i bestämd form och att detta varit avgörande för uppkomsten av den kortare formen. Se Erics-
son 1914 s. 138 f. om 1-bortfall i sörmländska folkmål. Ordet göl 'tjärn, liten vattensamling' m.m. kan ha 
spelat en roll i sammanhanget. Det med -göle i dess fsv. form sammansatta gärdnamnet Kvarngölet i Ö. 
Vingåkers sn, Oppunda hd (kwernagirdhe el. -gerdhe 1432 18/11 Örboholm SRAp) skrivs i ä. nsv. källor 
bl.a. quarnagäll 1535 ghj, kvarnagöll SH 1551:11 f. 113 v., quarnagöl 1557 Ejb och SH 1558:9. Ett 
-göle-namn är av allt an döma också Gimgölet i Julita sn, samma hd (se Schnell 1948 s. 14), uttalat J ir_rtAil-
och jfiji (KBm 35) och tidigare skrivet bl.a. Gymmegöle VmH 1540:2 f. 25 r., Gimmegiöle 1642 KA 
ml och gemegöll 1535 ghj, Gemmegioll SH 1558:5, Gemegiöll SH 1559:15 jb f. 7 v. — Gårdnamnet Röl i 
Dunkers sn, Villåttinge hd (in rOrdhe 1297 3/6 Lybeck SRAp, SD 2 s. 233, i rord 1449 23/1 Kjula ås 

3 Jfr Bryna 1987s. 123 ff., 134 ff. om  den fsv. böjningen av hel,  f. 
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De äldsta kända beläggen för Remrödstorp talar mer för efterledsaltemativet 
-edh(e) i Remröd än för -hedh. Den från 1400-talet betygade s-genitiven i -torp-
namnets förled utgör dock inget avgörande hinder för rekonstruktionen av ett ä. 
fsv. *Remar(a)hedh bakom nutidens Remröd. I ett med -hedh sammansatt Rem-
röd kan dativ- och ackusativformen -hedhe ha fått så stark ställning att den i 
namnet uppfattats som ett ord av typen före n., rike n.;' efter h-bortfall i -hedhe 
kan det då ha fallit sig naturligt att identifiera efterleden med ia-stammen *edhe 
n. Till en sådan identifiering har rimligtvis Remröds läge nära ett ed (som må-
hända långt fram i tiden kallats *Forsedh eller *Forsedhe) och det ringa avstån-
det till bebyggelsen Forssjö (Forsedha) kunnat bidra. 

I kameralt hänseende är Remröd med tre oförmedlade mantal (bek) en av St. 
Malms största bebyggelser. På LMV C 70-110:1(1708) omfattar bolbyn Remröd 
med sina tre gårdar ett vidsträckt område. Forntida gravar vid byn är inte kända, 
men bortodling av sådana är tänkbar (jfr Florin & Schnell 1950 s. 31 f.). Läget 
vid Nyköpingsån talar ju inte emot tanken på hög ålder. Boplatsen kan ha tagits i 
bruk i varje fall under medeltidens första århundranden. Kvarndriften vid Fors-
sjö har måhända mycket gamla anor (jfr H. Hjelmberg i KaHA 1968-69 s. 56 ff.), 
men gården Forssjö kvarn (jfr Forssjö bruk, ett oförmedlat mantal bek) kan vara 
betydligt yngre; på LMV C 10:145 (1693) redovisas Forssjö kvarn inom Stenta 
ägoområde. 

Bebyggelsernas anknytning till ett och samma näs och förekomsten av -edh- i 
båda efterledema möjliggör rekonstruktionen av ett ursprungligare *Edh(e), som 
använts om både Forssjö och Remröd. Dessa kan också i begynnelsen ha kallats 
* Hedh (jfr det ovannämnda Breheden norr om Forssjö). *Edh(e)l-edh(e)-
alternativet ligger dock närmare till hands än *Hedhl*-hedh. Att ett ed vid denna 
förr rimligtvis mycket viktiga vattenled kunnat ge platsen namn är uppenbart; ett 
som bebyggelsenamn använt, osammansatt *Edh(e) 'edet (par prff&ence)' här ter 
sig naturligt med tanke på platsens betydelse och bebyggelsens sannolika ålder. 
Det är inte självklart att hed kunnat ange något lika utmärkande för platsen. 
Namnet Remrödstorp talar mer för ed(e) än för hed i fallet Remröd. Två olika 
gångsträckor, en vid Forssjöån och en närmare Remröd (se fig. 5), kan ha föran-
lett två av varandra oberoende -ed(e)-namn; det förefaller dock naturligt att 
räkna med syftning på ett och samma ed för namnen Forssjö och Remröd. 

UUBp) kan innehålla ett med 45ia-suffixet bildat *rcudZitfia, fsv. *rordhe n. 'samling av rörvass, bestånd 
av rörvass', vars slutvokal under y. fsv. tid uppfattats som dativändelse och därför fallit i samband med 
kasussystemets förändring; namnet kan dock förklaras på andra sätt. Se S. Strandberg i NoB 71(1983) s. 
143 if. 

Jfr L. Moberg i NoB 38 (1950) s. 119, 121 om s-genitiv i namnet Mare samt J. Sahlgren i SvBeb 
Östg. 1. 5 s. 81, L. Moberg i a.a. s. 121, Th. Andersson i NoB 51 (1963) s. 103 och Bryna 1987s. 119 if. 
om  Hedhes(kirkia). Se vidare om sekundär -s-genitiv bl.a. Nomen 1904 § 392:1, 399:2b, 408:2, 412:2, 
Wessh 1968 § 141, Peterson 1981 s. 91 tf., Bryna 1987 s. 162 if. med. litt.-hänv. 

87 



Att Kårtorp (kåratorp 1535 ghj), sannolikt ett medeltida nybygge, ligger mel-
lan Forssjö och Remröd, hindrar inte antagandet att de senare bebyggelserna är 
delar av ett stort äldre Edh(e) eller Hedh vid Forssjöån. Här kan erinras om att 
det under nsv. tid på Granheds ägor uppkomna Näsby i Floda sn, Oppunda hd, 
ligger mellan gårdarna i Södra Granhed och de betydligt längre norrut belägna 
byboplatserna i Västra och östra Granhed (T 1OGS0). 

Med ett *Edh(e) eller *Hedh som utgångspunkt får förlederna Fors- och Re-
mar- antas ha särskiljande funktion. Är Remröd ett först sekundärt tvåledat namn, 
blir det lättare att däri anta det inlånade eller efter inlånat mönster bildade 
*remare 'remsnidare' eller ett motsvarande binamn Remare. Svårigheterna att 
övertygande motivera bruket av ordet rem i Remröd gör det som redan framhål-
lits tilltalande att räkna med Remare (*remare). Användningen av *Remara- är i 
sin tur lätt att förklara i ett partialnarnn (jfr kap. 6 om Gnesund och andra 
namn). 

Belägget forscedhom 1439 uppträder i ett brev, som saknar säkra exempel på ce 
för långt e; det är därmed naturligt att överväga möjligheten att ce-tecknet svarar 
mot ett ä-ljud i talspråket. I mindre betonad ställning kan diftongen äi möjligen 
ha givit ett fsv. ä-ljud, trots att tanken på ordet ed(e) i detta fall inte borde ha va-
rit avlägsen; i efterledsställning kan så ett på åi(15) återgående ä(6) ha utbytts mot 
a(8).' Den nsv. formen Forsa för Forssjö skulle kunna gå tillbaka på ett 
*Forsadh(a).2  En analogisk utveckling Forse > Forsa är dock fullt tänkbar; i 
grannsocknen Ö. Vingåker finns ett Forsa, och samma namn bär en av socknarna 
i grannhäradet Villåttinge. 

Bland de ovan anförda beläggen för namnet Forssjö möter man i en rad fall 
formen Fors(s)ia. Om tecknet i här står för vokalen i eller ett ur i (eller möj-
ligtvis mer eller mindre direkt ur eg utvecklat 1(J)  kan inte avgöras med 
bestämdhet; det senare alternativet är i varje fall mycket rimligt. Eftersom 
ortnamnet snarast tycks innehålla ed(e) (*ai5-) eller hed (*haiä-), har man inte 
skäl att förklara Forsia genom hänvisning till den av Ernst Wigforss (i NoB 6, 
1918, s. 113 ff.) behandlade övergången från samnordiskt till i omedelbart 
framför vokal. Med tanke på belägget forsedhom 1439 och nsv. skrivningar som 
forsede, fforssa, ffårsedha och ffårsed(a) och på det ordslutande a-tecknet i 
beläggen med Fors(s)ia är det mindre tilltalande att räkna med den diftongering 
é > jé (J som ägt rum i vissa sörmländska -hem-namn. Bland de sistnämnda 

2 Jfr L. Elmevilc i MASO 15 (1978) s. 56 if.; ett sönnländskt -ed(e)-namn är bl.a. Ärna i Eskilstuna (s. 
56 f.). Jfr även skrivningen ffogla SH 1554:11 för det ovannämnda Fågelö (fuglede 1470-t.), Svärta sn, 
Rönö hd, gräna (jämte granö) SH 1553:2 hjfjreg s. 65 för det nedan behandlade -ed(e)-namnet Granhed 
(möjl. fsv. *-hedh) samt äldre former av namnet Hasselö i Ö. Ny sn, Björkekinds hd, Östg. 1. (G. Fran-
Mn 1937s. 167 f., SOÖg 4 s. 42 f.). 

Se L. Elmevik i MASO 15 (1978), i sht s. 81 if. 
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finner man Ärja i Åkers sn och hd, i ä. fsv. tid Arem, "Erem men argie 1527 
(GFR 4 s. 88) och ärie 1528 (GFR 5 s. 73).' Diftongering av é har träffat också 
-hem-namnen Bölje i Frustuna sn, Daga hd (bollem 1410 18/10 u.o. SRAp, SDns 
2 s. 335, bölia 1529 GFR 6 s. 178), Maria(d), nu Marieberg, i Grödinge sn, 
Svartlösa hd, Sthlms 1. (marem 1442 5/5 Svartalöt SRAp, Mariem 1480 20/2 
Strängnäs SRAp, Maria UH 1590:6)2  och Tuve i Sättersta sn, Rönö hd (thwfeem 
1384 17/4 Vadstena LSBp, tuwiom 1528 Christina Nilsdotters jb f. 40 r.). 
Beläggtypen Forsia skulle kunna bero på en kompromiss mellan Forsa och ett 
*Forsft, men de kända beläggen kan inte sägas ge starkt stöd åt ett sådant 
antagande. 

Av stort intresse vid studiet av ljudutvecklingen i Forssjö är bynamnet Gran-
hed (Västra, Södra och Östra Granhed) i grannsocknen Floda. Detta synes lik-
som Forssjö innehålla ed(e) eller hed. Sigurd Fries (i STFÅ 1960 s. 129) fram-
håller att boplatsens läge snarare talar för alternativet ed.' Äldre belägg är bl.a.: 
(ii) grxnxdhx (2 ggr) 1363 u.d. Oppunda hdstg SRAp (SD 8 s. 273), (ii) grxn-
edhe 1381 12/10 Oppunda hdstg SRAp (SRP 1637), (ii) grenedhe 1381 12/10 
Oppunda hdstg SRAp (SRP 1638), (j wxstra) granwdhe, (j ostra) granedhe 1405 
f. 11/11 Oppunda hdstg UUBp (SDns 1 s. 503), (i) grenede 1535 ghj, Granheden 
SH 1591:11, Granhedhe 1627 bskpl Söd. 2:1. I ett senare skede framträder belägg 
med -ide eller -ia(de), -ie(de), 	grwnix 1492 C 27 VI f. 2 r., gränie 1553 
18/9 u.o. [lagmanssyn i Oppunda hd] Khlmp, Grenniade, Grännia (2 ggr) SH 
1561:10 f. 45 r., v., Grämiie, Gremie ib. f. 259 v., Greniiede ib. f. 278 v., Gren-
ide ib. f. 304 v., Grenide 1563 brskl, grenide ÄL 1571 vol. 3:3, grenide SH 
1571:2, grenide SH 1588:11, grenide SH 1591:11, gränie SH 1609:12 f. 141 v., 
Gränia 1620 20/9 SRA db Söd. 1. vol. 1 a—b f. 648 r., Grängies egor 1636? LMV 
C 2:293, grännia 1634 12/5 SRA db Söd. 1. vol. 3 f. 960 r., gränie 1636 22/9 
SRA db ör. och Söd. 1. m.fl. vol. 5 f. 258 r. 

Skrivningen Grängies (1636?) kan antas vittna om ett uttal med j (j). Formen 
Grenniade i SH 1561:10 låter sig naturligt förklaras som en skriftspråklig kom-
promiss mellan det i samma handling förekommande Grännia och annorstädes 
belagda former på -edhe, -idhe. Det flerstädes mötande Grenide skulle liksom 
greniiede kunna vara resultatet av en kompromiss, mellan ett talspråkligt Gränie 
(med i eller j) och en nedärvd skriftform med bevarat d(h). Möjligt är dock 

3 Granheden har förr använts som namn på ett 'skogsområde i Floda: Graanheedan 1625-41? KB ka 50 
t.; jfr Kräill 1634?, UUB Palmskiöld vol. 284 s. 171, 192, 199, Tuneld 1741 s. 57. Detta bruk kan dock ha 
initierats av bynamnet Granhed. I den skogrika del av Floda det är fråga om är Granhed en mycket framträ-
dande bebyggelseenhet, och dess namn — eller ett bakomliggande -ed(e)-namn på näset mellan Gålsjön och 
Harpsundssjön — bör ha kunnat bli traktbetecknande. 

Se L. Moberg i OUÅ 1974 s. 49 ff. 
2 Se L. Moberg i OUÅ 1974 s. 51 ff. 
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att beläggtypema Grenide och GränielGränia avspeglar två olika utvecklingar av 
efterleden; dessa kan i slutändan ha givit samma resultat, ett Gränie e. d. 

Flera andra sörmländska -ed(e)- eller -hed-namn företer fsv. eller ä. nsv. be-
lägg med -id(h)- i efterleden. Remröd vid Forssjö skrivs remaridhe 1399 och re-
maridh 1417. Vidare kan anföras (i gambla) benide 1470 16/10 u.o. [Jönåkers 
hdstg] Eriksbp för Bene, S:t Nikolai sn, Jönåkers hd (j benedhe 1366 26/7 Nykö-
ping UUBp, SD 9 s. 97),` (i) vtridde SH 1553:2 hjfjreg s. 41 (jfr vthrydha 1454 
5/2? Hov SRAp) för Utterö, Tystberga sn, Rönö hd (in vtredhi 1309 2/3 Tyst-
berga k:a SRAp, SD 2 s. 563),2  och Ålidha SH 1599:11 för Ålö, V. Vingåkers sn, 
Oppunda hd (se äldre belägg i Ståhle 1954 s. 116). De övriga kända äldre skriv-
ningarna av dessa namn ger inte anledning att tro att efterledens -i- närmast ut-
vecklats ur diftongen ie (jfr betr. sistnämnda möjlighet Svensson 1944 s. 134 ff., 
142 ff., A. Janz61 i ANF 59, 1944, s. 258 ff., i sht s. 260). 

Ett -ed(e)-namn är sannolikt Vegred i Lerbo sn, Oppunda hd; den gamla 
bebyggelsen Vegred ligger vid ett näs mellan sjöar som avrinner åt olika håll, och 
dess namn kan innehålla en forntida hydronym, fsv. *Vighre m. 'den buktande', 
som tillkommit en del av den mångfaldigt krökta Långhalsen? Bynamnet skrevs 
1379 (i) wighredhe (f. 23/11 Oppunda hdstg SRAp, jfr SRP 1460) och 1381 (if) 
wigredhe (12/10 Oppunda hdstg SRAp, SRP 1637); i ett brev från 1424 finner 
man skrivningen (ij vcestra) vighridhe (30/9 Oppunda hdstg SRAp). 

En toponym vars utveckling kan föra tanken till Forssjö och Granhed och 
andra här berörda namn är Ristskeda i Yxnerums sn, Skärkinds hd, östg. 1. I 
SOög 17 (s. 81) anförda äldre belägg för detta namn är bl.a.: Ristessedhe 1535, 
Ristesiide 1555, Ristesiö 1562, Ristesede 1584, Risthessiöö 1590, Risteside 1596. 
Det tolkas av Gösta Franzén (a.st.) som sammansatt med ede 'passage mellan eller 

Se L. Elmevik i MASO 15 (1978) s. 38 f. om Bene. 
Uttero har av Hans G. Andersson (1960 s. 48 f.) tolkats som ett -ed-namn. 

3 Se S. Strandberg i SaoS 1985 s. 79 n. 91. Det ligger nära till hands att för * V ighre överväga ett 
substantiverat -ra-adjektiv (jfr t.ex. Brevner 1942 s. 110 ff., Meid 1967 s. 78 f.) med innebörden 
'slingrande, krökande', bildat till ett avljudsstadium av ie. *yeik- 'böja, vända sig' (Pokomy 1959 s. 1130 
f.); jfr betr. det formella Greule 1973 s. 169 ff. om  det schweiziska flodnamnet Wigger (förklarat som ett 
urg. *Ui3r,5-) samt om urg. * yih-l* yi3- 'böja' L. Moberg i NoB 37 (1949) s. 150 ff. Nämnas kan också 
Ivar Lundahls tolkning i NoB 38(1950) s. 44 ff. av by- och sockennamnet Ving ((sv. Vighn) i Väs-
tergötland. Om fvn. vigr f. 'kastspjut' och ä. da. viger o.d. 'vidja' se Falk 1914 s. 74, ODS 26 sp. 801 
(veger), Jöhannesson 1956 s. 115, de Vries 1962 s. 661 f. Ett namn med betydelsen 'slingrande' är mycket 
passande för den del av Långhalsen som ligger närmast Vegred (se T 9GNO) och skulle utan svårighet 
kunna motiveras för hela den vindlande och långsträckta sjön. Namnet Långhalsen behöver inte vara 
urgammalt och kan i begynnelsen ha avsett endast en mindre del av sjön. Se S. Brink i NoB 69 (1981) 
s.130 f.; jfr bl.a. Ställ 1976 s. 24 f. Namnen *Vighre och *Lang(e)hals kan ha använts om olika delar av 
den stora sjön, men det kan också vara fråga om ett äldre och ett yngre namn på samma eller delvis samma 
vatten. Har *Lang(e)hals en gång använts om hela den långsträckta passagen från och med sundet vid 
Lagmansö (jfr S. Brink i a.a. s. 131) till och med sundet vid Ålspänga, tror man gärna att hela sjön efter 
hand kunnat fä just detta namn. 
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utmed vatten'; gården ligger vid sjön Risten. Angivna uttalsformer är rzYfa och 
nita. 

Gårdnamnet Medje i Ärla sn, österrekarne hd, har av Hellquist (1948 s. 173) 
antagits innehålla ed 'landtunga' m.m.; syftning på en gångsträcka mellan vatten 
är inte utesluten (se T 10HSV), men namnet är snarare sammansatt med -hedh.1  
Äldre belägg: in mydhethe 1363 2/1 Eskilstuna SRAp (SD 8 s. 278), Medheda SH 
1594:5, Medheedh ehn gårdh i Ena Sochnn opå Fagerheedenn 1594 8/4 Nyköping 
UUBp, Medhedh SH 1629:8, Medie 1655 KA ml, Medie 1664 KA ml, Medien 
1725 KA jb och Medjen 1828-37? UUB Westin 1133 f. 23 v. Efterledsutveck-
lingen i detta namn hör uppenbarligen hemma i diskussionen om ForsialForssiö 
och GränialGränie. 

I fall som remaridhe 1399, remaridh 1417, benide 1470 och vtridde 1553 har 
man a priori ingen anledning att tro, att skrivarna sökt återge ett tillstånd med 
diftongerad rotvokal i efterleden. Man har inte heller skäl att genomgående anta 
felskrivning. Förbindelsen äi i efterleden av -ed(e)- och -hed-namn har kunnat 
utvecklas till ä med den mindre betonade ställningen som förutsättning.2  Mindre 
betonad ställning har också kunnat leda till förkortning av é i efterledsformema 
-idh(e) och -hidh(e), och därvid kan é i vissa fall ha givit i (jfr Ericsson 1914 s. 
79 f., Brink 1990 s. 199, 278). Adolf Noreen (1904 § 103:1) anför exempel på 
förkortning och é> i osammansatta ord som gisl > gisl, hilsa > hilsa, sinka> 
sinka och vifta> vifta. Från egennamnens område kan nämnas omvandlingen av 
-san till -stin i personnamn och av -ike till -ike i ortnamn.' 

Också i ortnamnsförleder har långt e kunnat utvecklas till kort i. Fsv. exempel 
härpå ger måhända just namnet Remröd vid Forssjö. Från Oppunda hd kan vidare 
nämnas ike,by (GA 31, SSg 69) för Ekeby, Lerbo sn (ekeby 1535 ghj), och 
higalra (TE u.å.), higke, (KBm 35) för Hedgölet, österåkers sn (Hedegiöle 
1642 KA m1).4  

I ett fall som Higgle för Hedgölet ligger det nära till hands att förklara i som 
en följd av förkortning av i. Uteslutet är dock inte att en utveckling direkt från 
Ni- till H i- föregått vokalförkortningen. Från det närbelägna Asker i Närke 
anför Marcus Borgström (1913 s. 37) ordformer med långt som hiner 'hener', 
fin 'flen, magvärk', mira 'mera' och vin 'ven, ängsteg' (jfr L. Hellberg 1967 s. 
151 f. om Briven för Breven). Också från sörmländskt område föreligger icke 

Se S. Strandberg i UNT 17.12 1985, ds. i SaoS 1985 s. 72 f. 
2 Se L. Elmevik i MASO 15 (1978) s. 74 f., 79 ff. 
3 Se om -sten> -stin i personnamn bl.a. I. Mo&er i NoB 36 (1948) s. 173 ff., om -eke> -ike bl.a. E. 

Hellquist i NoB 11(1923) s. 36; om e> I vidare t.ex. Lindroth 1926 s. 187 ff., Svensson 1944 s. 143 ff., 
A. Janzkn i ANF 59 (1944) s. 257 ff., Andersson 1965 s. 256, Wessffi 1968 § 38:8. John Svensson (a.st.; 
jfr s. 134 ff., 142) tänker sig möjligheten att utvecklingen frän é till i gått över en diftong. 

4  Jfr Ericsson 1914 s. 91 (Ickeby för Ekeby), L. Hellberg 1967 s. 152 f. 
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propriella exempel på i svarande mot riksspråkets é i ställning med huvudtryck.' 
Det nära Granhed uppträdande gårdnamnet Vinsätter i Sköldinge sn, Oppunda 
hd, innehåller sannolikt ä. nsv. hvbz f. 'ven, ett slags gräs; sankäng; äng med 
mjukt gräs' m.m.2  Detsamma gäller Vinstugan i Floda sn, samma hd. Äldre 
belägg för -sätter-namnet är bl.a.: huenasätter 1557 Ejb, Huensäter SH 1558:9, 
huensetter SH 1560:21, Huinasetter 1563 brskl, Hwinseter SH 1591:11, Hwineset-
ter SH 1609:12 hjonel. Former avseende Vinstugan är bl.a.: Hwenestughan 1642 
KA ml, Hwinstugan 1725 KA jb, Hwinstugan 1725 OAUjb. Eftersom det senare 
namnet upptecknats som vinst-0ga (GA 31), får man snarast räkna med över-
gång é> i på grund av förkortning. I fallet Vinsätter (med uttalet vinstetr: GA 
31) kan man inte ta för givet att nutidens långa förledsvokal efterträtt ett kort i, 
trots att utvecklingen livn(a)- > Hvin(a)- är mycket tänkbar. Det är inte heller 
självklart att Hi(i)jemose- i skrivningarna Hiijemosetorp 1628 bskpl Söd 3:2 och 
Hijemosetorp 1642 KA ml, Hymåsn 1686? LMV C 511:33 och Hymåsen 1828-
37? UUB Westin 1133 f. 23 v. för natur- och bebyggelsenamnet Hedmossen i 
Ärla sn, österrekarne hd (U-, H- LH 35, Ud-, 	AA 72), och Hije Måssa 
1683 Ranns. 2 s. 84, Hymåsen 1700 LMV C 12-69:1, He- eller Hy-Måsen 1747 
LMV C 12-75:2 för samma Hedmossen i Dunkers sn, Villåttinge hd (IQ- GH 32, 

KAd 74), skall anses vittna om utvecklingen é > 1> (> 3) i förleden. Med 
tanke på den omgivande namnmiljön och formerna Heede måse, Heede måsen 
1665 LMV C 1 är det mycket tilltalande att här anta ordet hed i förleden,3  även 
om denna i stället möjligen skulle kunna innehålla hid(e) n. 'ide, lya' eller hide 
'moras, oländig terräng' e.d.4  En övergång från LM - direkt till Hi- bör väl över-
vägas i detta fall, men utvecklingen kan ha varit *Ma- > *Me- > *Mje- > 
*Hije- (jfr Ericsson 1914 s. 122, Hesselman 1948-53 s. 61, Wesså'n 1968 § 55, 
Otterbjörk 1982 s. 45). 

Utvecklingen till -ffi i -hed-namnet Medje kan förklaras på olika sätt. Den kan 
bero på diftongering é > ffi, måhända länge dold i beläggen. Möjligt är dock att 
den som förutsättning i stället haft den av förkortning betingade övergången é > 
1. De sistnämnda processerna kan ha ägt rum i en bestämd form, *Medhea (jfr 
Medheda SH 1594:5, Medien 1725 och Medjen 1828-37?) eller, möjligen, i en 
form utvidgad med de gamla pluralernas -a. 

2 
Strandberg 1973 s. 7. Se L. Hellberg 1967 s. 209 if. om  ortnamnselementet ven (jfr s. 151 ff. betr. 2 

> 9. 
Se S. Strandberg i SaoS 1985 s. 72 f. 

4 Se om hid(e) bl.a. Rietz s. 254 f., SAOB I 61 f., Hellquist 1948 s. 398. 

Se Ericsson 1914 s. 91, Svensson 1944 s. 112, Otterbjörk 1982 s. 38. 
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Att fsv. skrivningar med begynnande h- i efterleden inte är kända för Forssjö 

och Granhed' utesluter inte alternativet -hedh. De sakliga förutsättningarna för 
-edh(e) är emellertid mycket goda i båda fallen. Om Forssjö har redan talats. 
Västra och Östra Granhed ligger vid ett vattendrag som genomskär näset mellan 
Gålsjön och Harpsundssjön (T 1OGS0). Denna å på edet är en del av en längre 
vattenled från Lören till Orrhammaren och vidare till Valdemaren och Långhal-
sen. Just vid Granhed har forna tiders båtfarare hindrats av brant nedströmmande 
vatten. Förleden *Green- 'grandunge' e.d.2  kan utan svårigheter antas ingå i en 
toponym med begränsad geografisk syftning. Jag föredrar att räkna med -edh(e) i 

såväl Forssjö som Granhed men betraktar -hedh som ett mycket rimligt alterna-
tiv. Granhed ligger i det stora mellansörmländska skogsområdet, där hed använts 
i ortnamn på olika håll; norr om Harpsundssjön ligger Hedsjön. Om beläggen för 
Granhed från fsv. tid och 1500-talet återger ett ursprungligt -edhe eller en efter 
hand stelnad dativform av -edh får jag lämna därhän.' 

Diftongeringstypen é > j é är i Sörmland dokumenterad från framför allt 
Södertörn.4  Forssjös läge i landskapets sydvästra del, rätt nära gränsen till Öster-
götland, talar inte för att utvecklingen från Forsedha till Forssjö är en följd av 
sådan diftongering.' Beläggserien med skrivningar som forscedhom 1439 och 
Vasatidens ffårsedha,forsedhe ger inget starkt stöd åt diftongeringsalternativet é 
> jé. En utveckling 	> 	-ja efter -dh-bortfallet i efterleden finns det 
inte skäl att anta (jfr Svensson 1944 s. 134 ff., 142 ff., A. Janz&I i ANF 59, 1944, 
s. 258 ff., i sht s. 260). 

Kända fsv. belägg för andra sörmländska -ed(e)-namn eller -hed-namn 
(0AUm) stöder inte antagandet av diftongeringen é >.k i Forssjö och Granhed. 
Ett namn som Tyresö i Sotholms hd, Sthlms 1. (thyrisedh 1369 24/6 u.o. SRAp, 
SRP 876, thyrisedhe 1409 26/9 Strängnäs SRAp, SDns 2 s. 209), visar att efter- 
ledens dh kunnat falla under fsv. tid och att förledens genitiv-s i förening med 
den försvagade efterleden kunnat ge inte bara -s0 (tyrizo 1439 15/10 Stockholm 
SRAp, SMR 986) utan också ett åtminstone skriftspråkligt -si0 (tyrOsi0 1480 6/5 
Stockholm SRAp, TOresiO 1490 4/1 Sigtuna SRAp). Formen Forssjö i St. Malm 
kan vara närmast utgången från ett Forse (< Forsedh < Forsedha) som uttalats 
*ffirsa e.d. Det flerstädes belagda Fors(s)ia, som kan stå för ett *firma e.d., är 
dock en alternativ utgångspunkt. 

I det senare fallet med ett undantag (guenhkedlue), dock i ett brev som antagits (uppgift från SRA) vara 
en förfalskning (SRAp 1487 12/5 Oppunda hdstg). Brevets ortografi är föga förtroendeingivande. 

2 Se om grän Fries 1957 s. 229 ff. 
3 Jfr bl.a. Bryna 1987 s. 37 ff. om  stelnade dativformer av ortnamn. 
'Se Hesselman 1905 s. 36, Ericsson 1914s. 90, Svensson 1944s. 111, 126, 134, 143, 145, A. JanzCn 

i ANF 59 (1944) s. 261 If , L. Moberg i OUÅ 1974 s. 50 ff., Otterbjörk 1982 s. 38, 45. 
s Jfr A. JanMn i ANF 59 (1944) s. 261 ff. 
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Formen Forsia kan ha uppkommit genom att efterledens é under fsv. eller 
tidig nsv. tid givit i och dh därefter bortfallit. Här erinras åter om formerna 
remaridhe 1399, remaridh 1417, benide 1470 och vtridde 1553. De nsv. beläggen 
för Forssjö med -ed(h)a i efterleden utesluter inte denna möjlighet; de kan bygga 
på en skrivarnas insikt om att ett talspråkligt *Forsia motsvarade ett skriftspråk-
ligt Forsedha eller helt enkelt vittna om att det i talspråket ännu fanns ett uttal 
med *-eaa e.d. i efterleden. Förändringen av é till i (i) kan dock ha inträtt i 
formen *ForMa. En av namnets betoning helt oberoende övergång är väl inte 
utesluten, men det är troligast att mindre betonad ställning åtminstone varit den 
avgörande förutsättningen för en process e> ( i) som ägt rum i hiatusposition 
(*Forsea). 

I fallet Granhed, längre norrut i Sörmland, framstår diftongeringen é > j é 
som en starkare möjlighet. Formen grcenix uppträder 1492, gränie 1553; det 
flerstädes återkommande -ide kan som ovan framhållits uttrycka en kompromiss 
mellan talspråkets *-je och skriftspråkets nedärvda -ed(h)e. Då de nyss anförda 
formerna grcenice och gränie saknar dh, måste man emellertid också överväga 
utvecklingsalternativen fsv. Grcen&fize > *Grcenidhe > *Grcenie och Grxn&lhe > 
*Grcene > *Grcenie (jfr Ericsson 1914 s. 80 om förkortning i efterleden i bl.a. 
just Granhed). Här liksom, i högre grad, för Forssjö och Medje framstår efter-
ledsutveckling från é till i över ett ie med tydlig diftongkaraktär som en osäker 
möjlighet (jfr A. Janz61 i ANF 59, 1944, s. 258 ff., 270). 

Den nu förda diskussionen kring Forssjö kan sammanfattas på följande sätt. 
Forssjösjön i St. Malm ger inte exempel på den från andra håll betygade krets-
gången av typen Marsjö (formellt primärt sjönamn) > Marsjö (bynamn vid Mar-
sjön) > Marsjösjön (formellt sekundärt namn på samma sjö). Förleden i det for-
mellt sekundära Forssjösjön är ett som naturnamn (eller möjligen ägonamn) eller 
som bebyggelsenamn använt fsv. *Forsedh(e) eller den pluraliserade formen 
därav, fsv. *Forsedha, nsv. Forsed(h)a. Skriftformen Forssiö kan närmast 
återgå på ett Forse (*firrsa e.d.), men den närmaste utgångspunkten kan i stället 
ha varit den flera gånger belagda formen Forsia (uttalad *fårsta,tfårska e.d.). 
Namnet Forssjö kan vara sammansatt med fsv. hek f. men innehåller troligen fsv. 
el) n., *edhe n. eller ett äldre *Edh(e). Det i nära anslutning till Forssjö uppträ-
dande Remröd innehåller snarast samma efterled. 

Föreliggande kapitel illustrerar hur ortnamn kan brukas som material i ljudhis-
toriska undersökningar. Vid studiet av ljudutvecklingen i Forssjö bör man bl.a. 
beakta den från Sörmland kända diftongeringstypen é > jJ och den av vokalför-
kortning betingade efterledsutvecklingen -edh(e) > -idh(e). Att efterledens é i 
Forsedha utvecklats till j beror snarast på att vokalen é förkortats. 
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4. Sjönamn och virkestäkt 
En semantisk-typologisk undersökning 

4.1. Inledning 

Många hydronymer vittnar om sambandet mellan sjöar och näringsliv i vidaste 
bemärkelse. De språkliga uttrycken kan dock vara olika tydliga. Anknytningen till 
arbetslivet är lätt att konstatera i fall som Kvarnsjön i bl.a. St. Malms sn, Opp-
unda hd, och Masugnsjön i Svärta sn, Rönö hd.' Sammanställningen av sjönamnet 
Lanaren i öknebo hd, Sthlms 1., med lanfiske får sägas ligga tämligen nära till 
hands;2  att också Avlasjön i Gåsinge (Gåsinge-Dillnäs) sn, Daga hd, och 
Gäringsjön i V. Vingåkers sn, Oppunda hd, ytterst kan ha sitt upphov i fiske är 
väl mindre uppenbart vid första påseendet.' 

Varje hydronym som berättar om förekomst av fisk, jaktbara djur eller bruk-
bara trädslag kan a priori tänkas vara ett näringsbetingat namn. En sådan hydro-
nym är t.ex. Aspån i Junta sn, Oppunda hd, i det fall dess bakgrund är före-
komsten av fisken asp och möjligheten att fånga aspar,4  och även Mörtsjön i Ö. 
Vingåkers sn, Oppunda hd, om namnet givits för att beskriva sjön som föga gi-
vande från fiskesynpunkt.' Att hydronymer som Bjuren, Eksjön och Älgsjön i 
detta sammanhang är osäkrare exempel än Fårsjön, Hampsjön och Horssjön 
ligger i sakens natur.6  

Namnen Hjälmsjön i St. Malm och Lassjön vid gränsen mellan St. Malm och 
Ö. Vingåker berättar sannolikt om äldre tiders arbetsliv. Förleden i Hjälmsjön 
(Jelmsion 1670 ofå? LMV C 2, HielmSiön 1677 LMV C 13:34) kunde visserligen 

Förleden i Kvarnsjön (Quarn Si/in 1677 LMV C 13:34), vid gränsen till Lerbo sn, erinrar om en eller 
flera kvamar vid sjön (Fugla qvarn 1558 AL 3 s. 206). Namnet Masugnsjön står i samband med jämhante-
rin4en i Svärta; se Schnell 1971 s. 178 f., G. Pettersson i Svärta-krönika 8 (1988) s. 30. 

Se C. 1. Ståhle i NoB 36 (1948) s. 90 om Lanaren. 
3 Se Brevner 1942 s. 53 f. om Avlasjön (jfr S. Strandberg i NoB 73, 1985, s. 86 n. 26, L. Moberg i 

SOÅ 1989s. 9) och Ståhle 1954s. 67 if. om  Gäringsjön. 
4 Se S. Strandberg i JHÅ 1984 s. 43 if. om  Aspån. 

6 Jfr t.ex. J. Bemström i KL 2 sp. 491 f. om bäverskinn och bävergäll, J. P. Strid i OUÅ 1984 s. 49 if. 
om ekens betydelse som virkesgivande träd samt J. Sahlgren i NoB 13 (1925) s. 202 och Brevner 1942 s. 
126 f. om hamprötning i sjöar. 

s Se S. Strandberg i NNN s. 250 om Mörtsjön. 
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tänkas åsyfta det vid sjön belägna Hjälmsjöberget,1  men starka skäl talar för sam-
manställningen med app. hjälm m. i betydelsen 'skyddstak för hö, säd' e.d.2  Norr 
om Hjälmsjön utbreder sig Strökärret (Strökärren), som från området vid 
Sköldingebruk följer Fågelöåns dalsänka förbi gårdarna Jälksätter och Kärrsätter 
(glk Aa 22, T 9GNO). Vid denna däld ligger gården Strökärr (Strökerstorp SH 
1548:5 f. 40 v.). Kärmamnet innehåller snarast sörml. ströja f. 'utbredd massa av 
hö till torkning' (GE 1 s. 274). I en redogörelse för slåtterarbete, som av allt att 
döma ägt rum i den del av St. Malm där Strökärr ligger, beskriver sagesmannen 
hur höet sammanräfsades »i strängar, ströa sa di också. Ströa kunde gå tvärs över 
hela fälte» (Nordin-Grip u.å. s. 89).2  

Äldre belägg avseende Lassjön är bl.a.: Lassiesiöön 1588 MJJb f. 2 r., f. 3 r.,4  
Giötboda Siön 1670 ofå? LMV C 2, LoseSiön 1674 SN f. 118 r., Lassiön 1674-75 
LMV C 96-1:2, LassSiön 1677 LMV C 13:41-42. Det nutida namnet (Lassjön 
1966 T 9GNV) har upptecknats som lao.z, lå(s)fon (TE u.å.), 145on (GA 31), 
kisfiffin (KBm 35) och kl/on (SSg 68). Samhörigt med denna hydronym är be-
byggelsenamnet Lasstorp (som säterinamn sedermera Klastorp) i ö. Vingåkers 
sn: j lasstorp 1459 7/11 Oppunda hdstg Eriksbp, Lasstorp 1534 4/1 Djulö vid. 
1573 3/8 Stockholm Khlmp, låstorp 1535 ghj, Lastorph SH 1551:11 f. 113 r., 
Ladztorp (2 ggr) 1553 18/9 u.o. [lagmanssyn i Oppunda hd] Khlmp, ladz torp SH 
1553:2 hjfjreg s. 60, Lastorp SH 1554:11, Ladztorp NH 1561:12 f. 150 v., klass-
törp (2 ggr) 1628 8/10 SRA db Söd. 1. vol. 3 f. 864 v. Det är ovisst om den nu-
tida formen Lassjön är att betrakta som formellt primär eller sekundär. Mycket 
möjligt är i varje fall att sjön under fsv. tid hetat *Ladhusio(r) 'sjön med 
(ängs)lador intill' och att Lasstorp återgår på ett äldre *Ladhusio(ar)thorp eller 
*Ladhusiosthorp; särskilt med det sistnämnda alternativet (*Ladhusios-) är for-
men Lass- 1459 föga överraskande.' Den numera igenväxta sjön sträckte sig förr 

1 Se om hjälm i höjdbetecknande namn bl.a. Hald 1942 s. 74, Ståhle 1946s. 318 f., DSÅ 3 s. 89 f. och 
om Hjälmsjöberget Stenberg 1951 s. 28. 

2 Jfr bl.a. Lindqvist 1926 s. 139, Hedblom 1945 s. 220 f., Ståhle 1946 s. 317 if. och SOH 3 s. 191 f. 
Namnet Hjälmgärdet i Almunge sn, Närdinghundra hd, Sthlms 1. - för att ta ett exempel - har av Anders 
Öberg sammanställts med hjälm i betydelsen 'stolplada'; en hjälm har stått vid äkem (1962, OAU). 

3 Se om Strökärr J. Stenberg i bil. till OAU dnr 15/1984 s. 2. Jfr t.ex. Moberg 1965 s. 58 f. om bebyg-
gelsenamnet Ströja i Kvillinge sn, Bråbo hd, Östg. 1. Ordet strö(fa f. (se därom även Rietz s. 688, Rääf 
1859) ingår väl också i gårdnamnet Strökärr, Bettna sn, Oppunda hd (Strökerstorp SH 1629:8, Ströökerr 
1689 LMV C 11:47-48) - försåvitt inte uppkallelse ligger bakom detta - och i det markbetecknande 
Ströl(Dkärr(et), Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1. (NL 09, RO 48). 

MJJb 1588 innehåller flera uppenbart felaktiga skrivningar (se 7.1.5). s Se 7.2.2 om genitivformen -sios- i ortnamn. Nästorp i Floda sn, Oppunda hd (nesios- 1340, nesis-
1405), uppträder redan 1363 som nasthorp (se 8.3). Jfr Hesselman 1948-53 s. 48 f., 68, 70, 92 f. om 
vokalbortfall mellan två likadana konsonanter. Om Ss > in > ts > ss se Nomen 1904 § 225:2, 260:4, 290:2. 
Jfr Hq 1 s. 334, SOÄ 11 s. 10 f., 139, 141 om Laryd, Lassesjö(n) m.fl. namn och H. Stähl i Rättvik 3 s. 
55 if. om  Avlassen, Mullassen, Lasstjärnen och andra namn. Ett *Ladh(u)- med innebörden 'vägbank' i 
Lassjön är inte uteslutet; jfr bl.a. J. Sahlgren i UFT 6 s. 101 if., ds. 1912-35 s. 135 f., Ståhle 1946 s. 396 
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fram mot Klastorp (jfr Tham 1852 s. 325 om torrläggningsåtgärder i området). 
Om det inslag i kulturlandskapet som troligen föranlett namnet Lassjön vittnar 
Ladäng (Laduängh SH 1611:7), namnet på en helt nära sjön belägen gård i St. 
Malm. 

Många ortnamn åsyftar eller kan åsyfta virkestäkt för näringslivets behov. 
Toponymerna kan ange eller antyda vilket trädslag som tagits i anspråk, men de 
kan också direkt utsäga för vilket ändamål man hämtat virke på en viss plats. Jag 
använder ordet virketagsnamn om ortnamn som åsyftar virkestäkt för ett eller 
flera bestämda ändamål, sålunda bl.a. namn som direkt anger en viss produkt, till 
vilken virke tagits på (vid) den namnbärande lokaliteten. Termen virketagsnamn 
är hämtad från Lindén 1954 (s. 77, 83), där förhållandet mellan ortnamn och 
virkestäkt behandlas (s. 81 ff.). För ifrågavarande namnkategori kunde i stället 
ordet virkestäktsnamn (och även virkestagsnamn) användas, men jag har inte 
funnit tillräcklig anledning att här gå ifrån den av Lindén brukade termen. I det 
följande skall jag granska vissa hydronymer som kan ha sitt upphov i virkestäkt. 

4.2. Löppsjön 

Löppsjön är namnet på en mindre sjö i Kolmårdsdelen av St. Malm. En gård vid 
denna sjö heter Löpsjötorp. De två toponymerna har såvitt känt inte behandlats i 
den tryckta ortnamnslitteraturen. 

De äldsta påträffade vittnesbörden om sjöns namn lämnar en äga i dess omgiv-
ning: Löpesiö SH 1568:7, löpesiö SH 1571:2, löpsiöö SH 1572:11, Enn änngh i 
kolmolenn Benämdt löpesöö SH 1575:13. Utängen i fråga har enligt SH 1580:18 
(s. 427) en gång varit kyrkojord. Direkta belägg för hydronymen är bl.a.: Löpp-
siön 1670 ofå? LMV C 2, LööpSiön 1677 LMV C 13:34, Löpp Siöön 1707-11 
LMV C 70-102:1, LöppSiön 1743 LMV C 70-102:2, Löpsjön 1867 glk Aa 22, 
Löppsjön 1957 ek 9G5f. Betygade uttal är: kYjon (GA 31) och låpfbn (SSg 68). 

Under hertig Karls tid uppkom ett nybygge vid sjön: Löpessiötorp SH 1580:18 
s. 114,' Löpesiötorpett ib. s. 427, Lopesiötorpet SH 1587:12, Löpesiöötörp SH 
1588:11 jb, Löpetörp SH 1588:11 tl, Löpesiötorph SH 1591:11, Löpesiöötorp SH 
1599:11, Löpestorp SH 1607:9, Löppesiötorp SH 1609:12, Löperstorp SH 1611:7, 

f., Moberg 1947 s. 56, L. Alfvegren i OUÅ 1957s. 63 ff., I. Olsson i OUÅ 1962s. 3 ff. Man måste också 
överväga möjligheten att I Ad7-  är en etymologiskt missvisande form (jfr wisordh för vitsordh i brevet från 
1553) och att Lassjön är en reduktionsbildning till ett formellt primärt Lasstorp, fsv. *Lassathorp eller 
*Laresthorp, innehållande mn. Lasse eller Lare(n)s (jfr Fredriksson 1974, bl.a. s. 58, 61 ff., betr. formen 
Las); i ett fsv. *Larstorp kan förledens r-ljud ha fallit (jfr bl.a. Wessn 1968 § 57). 

Stället uppges i SH 1580:18 s. 114 vara upptaget år 1585. 
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Löpetorp 1614 ÄL vol. 69:llb, Löpperssiö torp SH 1614:20, Löpestorp 1615 ÄL 
vol. 69:IV, Löpsiötorp 1626 bskpl Söd. 1:6, löperstorp SH 1629:8, Löpesiöötörp 
1630 10/6 SRA db Söd. 1. vol. 3 f. 907 v., Löpparsiötorp 1636 KA jb, Löppsjö-
torp 1957 ek 9G5f. Noterade uttal: håpstsrp (GA 31), lbpstiirp (SSg 68). 

Erik Brevner (1942 s. 179 f.) behandlar sjönamnet Löppern i Lerbäcks sn, 
Kumla hd, Ör. 1. I samband därmed tar han upp Löpersjön i Lästringe sn, Rönö 
hd. Den närkiska hydronymen antas vara ellips av ett äldre Löppersjön, vars för-
led är dial. löpper m. eller löppre m. 'löpe; löpmage'. Brevner håller för troligt 
att Löpersjön i Lästringe innehåller samma löpper eller löppre. Om namnens 
sakliga bakgrund uttalar han sig inte direkt; hans hänvisning till artikeln om Blå-
våmmen (a.a. s. 67 f.) stämmer i varje fall väl överens med antagandet att han 
bedömt Löppern och Löpersjön som jämförelsenamn.' Blåvåmmen i Lerbäck och 
i Bo sn, Sköllersta hd, är enligt Brevner föranlett av den namnbärande sjöns 
form. Han tycks ha betraktat denna hydronym som tvåledad; Lars Hellberg (i 
OUÅ 1948 s. 17 ff.) räknar däremot med att ett appellativiskt fsv. *blavamb, nsv. 
*blåvåm 'löpmage', som kunnat användas om långsträckta och avsmalnande loka-
liteter, föreligger i såväl detta Blåvåmmen som andra namn från södra Närke och 
norra Östergötland.' 

Ordet våm är inte ovanligt i natur- och ägonamn. En del av den tämligen nära 
St. Malm belägna sjön Svängbågen i Simonstorps sn, Bråbo hd, Östg. 1. (T 
9GSV), kallas Våmmen (Sjön Wåmma 1708 LMV D 92-29:1). Från Stockholms 
skärgård kan nämnas hydronymer som V åmfjärden och Vämlingen.3  Ett ord för 
'löpmage' ingår sannolikt i sjönamnet Vänstran (VänStren 1636? LMV C 4:12), 
Husby-Oppunda sn, Oppunda hd, och Årdala sn, Villåttinge hd (T 9HNV).4  Även 
app. modermage 'livmoder' har använts i jämförande vattennamn.5  

De sakliga förutsättningarna för en jämförelse mellan Löppsjön och en löp-
mage har varit goda. Den avlånga, nu mycket igenväxta sjön, som enligt uppgift 
sänkts, har en mot nordväst utgående, långsmal vik (jfr glk Aa 22). 

Ordformen löpper(n) (best. form) för 'löpe' är upptecknad från St. Malm6  och 
andra Oppundasocknar, bl.a. grannsocknarna Bettna och Ö. Vingåker, men for-
men löper m. (med akut accent) 'ds.' från det närbelägna Björkvik (RLf 26, 
ULMA 1304:1) och löpe 'ds.' från bl.a. Vrena sn, Oppunda hd (E. Abrahamson 

3 Se N.-G. Stahre i VSFÅ 1953-54 s. 24 f., ds. 1986 s. 82 f.; jfr bl.a. Hq 1 s. 731 f., Brevner 1942 s. 
67 f. och DSÅ 7 s. 341 f. 

Se Lindqvist 1926 s. 169 om detta Vänstran och andra sjönamn av intresse i sammanhanget. s Se Westman 1935 s. 254, N.-G. Stahre i VSFÅ 1953-54 s. 25, ds. 1986 s. 177 tf., Zilliacus 1966 s. 
220, S. Fries i Stadnamn i kystkulturen s. 35 f., 40 if. 

6 Uppt. av E. Kruuse 1934 (DAL 2663). Jfr GE 1 s. 172, Rietz s. 395. För vidare material hänvisas här 
till OSDs. 

Jfr OGB 8 s. 259 f. om Löper(s)- i vissa toponymer. 
2 Jfr L. Hellberg i OUÅ 1942 s. 43 (recension av Brevner 1942). 

98 



u.å., ULMA 29402:68), och Runtuna sn, Rönö hd (0. Wegardt 1899, ULMA 
41:43). Hydronymen kan vara bildad med en äldre kompositionsform Löpe-.1  
Tänkbart är också att de äldsta beläggens Löpesiö är en skriftspråksanpassad 
återgivning av ett talspråkets *Löppersjö.2  

Studiet av Löppsjön aktualiserar en viktig fråga: i vilken utsträckning har det i 
gammal tid funnits tvåledade jämförelsenamn som till funktionen varit metafo- 
riska och med förleden genom en jämförelse beskrivit hela namnbäraren, t.ex. ett 
*Lopesio(r) 'sjön (som i sin helhet) liknar en löpmage' (inte 'sjön med en 
löpeliknande del')? 

Ivar Mod&r har i skilda sammanhang framhållit att osammansatt form utmär-
ker just jämförelsenamn, »vilket naturligtvis inte hindrar, att det finns eller kan 
finnas likhetsnamn vilka redan 'från början' varit tvåledade».3  Ivar Lundahls 
argumentering i SOSk 17 (s. 21, 34, 41) visar obenägenhet att anta ursprungligen 
sammansatta jämförelsenamn med metaforisk funktion; former som Karsjön och 
Vagnsjön förmodas vara sekundärt utvidgade med ordet sjö. I litteraturen har 
man emellertid vid tolkningen av vissa tvåledade toponymer antagit eller övervägt 
likhet mellan ett föremål och namnbäraren i sin helhet som namngivningsgrund, 
så t.ex. i fallen Brokevattnet (OGB 6 s. 314), Hesteskotjernet (Indrebo 1924 s. 
94), Navartjärnen (Bergfors 1961 s. 132 f.) och Bälgsäckharen, Grytfotsharen 
(Rostvik 1967 s. 113).4  

Namnen Bällsjö, V. Eds sn, N. Tjusts hd, Kalm. 1. (T 7GNO), Kittelsjön, 
Dunkers sn, Villåttinge hd (T 10HSV), Spaden, Burseryds sn, Västbo hd, Jönlc. 1., 
och Håckviks sn, Kinds hd, Älvsb. 1. (T 5CNO, 6CS0), och Taskan, Kvillinge sn, 
Bråbo hd, östg. 1., belyser principiellt viktiga komplikationer vid undersökningen 
av hydronymiska jämförelsenamn. 

Bällsjön i V. Ed har givit namn åt den intilliggande bebyggelsen Bällsjö (j 
btelgsio 1382 8/11 Västervik SRAp, SRP 1775). Hydronymen innehåller av allt 
att döma fsv. bcelgher m. 'buk; bälg, blåsbälg', sv. dial. bälg m. 'mage', fvn. belgr 

1 Se om sv. löpe, da. lobe, nisl. hleypir, no. 10ype(r) bl.a. Torp 1919 s. 407, Hellquist 1948 s. 614, 
Jöhannesson 1956 s. 262 f., Nielsen 1976 s. 242, Magntisson 1989 s. 339. 

2 Jfr J. Sahlgren i NoB 6(1918) s. 37 och E. Nomen i NoB 9 (1921) s. 47 om etymologiskt rekonstru-
erade ortnamnsformer i fomsvenska 

3 MoMer 1933 s. 84, ds. i NoB 30(1942) s. 178, ds. i NoB 41(1953) s. 183. 
4 Se vidare om jämförelsenamn bl.a. NG Indl. s. 38 f., Lindroth 1921 s. 36 ff., ds. 1922 s. 78 ff., 94 

ff., Indreb0 1924 s. 10, 13, 17, 28 f., 49, 71, 86 f., 93 f., 142, 184, 187 f., 201, 209, 243 ff., 270 f., ds. 
1933 s. 227, Westman 1935s. 25 f., Friberg 1938 s. 29 ff., P. Hovda i NoB 54 (1966) s. 121 ff., V. E. 
V. Wessman i Budkavlen 25 (1946) s. 33 ff., SOV 9s. 77, 112, 115, 122, HulUn 1952s. 27 ff., Stahre 
1952 s.59 ff., Zilliacus 1966s. 80, 219 ff., 247, 259, ds. 1968 s. 78 ff., 137 f., 190 f., Stähl 1976 s. 115 
f. och 0. Nes i NSL s. 42. De många litteraturhänvisningarna får här erinra om jämförelsenamnens framträ-
dande plats i ortnamnsskicket och om vikten av att belysa förhållandet mellan °sammansatta bildningar 
(metaforer) och tvåledade jämförelsenamn. 
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m. 'avflått djurskinn; skinnsäck; bälg' i jämförande funktion.' Något säkert 
exempel på att jämförande hydronymer kan vara tvåledade är Beelghsio inte; 
namnets innebörd kan visserligen vara 'sjön som ser ut som en bälg (skinnsäck)' 
men också 'sjön med en bälg(liknande vik)' (se kartbilden) och 'sjön Bälg' (med 
epexegetisk utvidgning).2  På samma sätt är det ovisst om hydronymen Bälgviken i 
Husby-Rekarne sn, österrekarne hd (Belgwijken 1717 LMV C 17), skall uppfattas 
som 'den bälgliknande viken', 'viken med en innersta, bälgliknande del' eller 
'viken Bälg' (se T 100S0). 

Kittelsjön i Dunkers sn är liten och rund. Den har tidigare omtalats som 
Kettillen (1688 LMV C 12-65:1), kiettelSiön (1747 LMV C 12-22:1) och Kit-
telsjön (Falclunan 1769 s. 4). Ett jämförelsenamn innehållande app. kittel m. vill 
man gärna överväga i detta fall (jfr bl.a. DSÅ 4 s. 61), men det är osäkert om 
formen Kettillen 1688 representerar en ursprunglig, osammansatt form eller 
ellips av det senare belagda Kittelsjön. Att beakta, i andra hand, är väl också 
möjligheten att namnet Kittelsjön föranletts av traditioner om en kittel med 
pengar i sjön.' 

I en av Västgötalagens bilagor möter formen spaace (o. 1325, se VgL s. 288); 
den avser sjön Spaden, som dock redan 1270 omtalas med namnet Spadasio (17/4 
u.o. SRAp, SD 1 s. 453). Elof Hellquist (Hq 1 s. 569, Hq 2 s. 6, Hq 3 s. 70,80 f.) 
tolkar Spaden som ett osammansatt jämförelsenamn innehållande det vanliga 
ordet spade m.; i SOÄ 7:2 (s. 280 f.) räknar man med spade i betydelsen 'tunn 
skiva' och ger namnet en saklig motivering.4  Är Hellquists och SOÄ:s uppfattning 
riktig, står man här inför ett jämförelsenamn som varit enledat från begynnelsen 
men tidigt utvidgats med -sio(r). 

En liten, tämligen rund tjärn, belägen omedelbart söder om Kräplinge i Kol-
mården (T 9GSV) har i äldre handlingar benämnts Taske giölan (1698 LMV D 
57-101:1), Task Giölan (1706 LMV D 57-101:3), Taskgiöhla (1708 LMV D 20) 
och Taskan (1868-71 ek). Det ligger mycket nära till hands att här räkna med 
app. fsv. taska f. 'väska, påse; pung', dial. taska f. 'väska; ficka' (Rietz s. 725) i 
jämförande användning.' Ovisst är dock om Taskan (läska RLf 28) är en ur-
sprungligare form än Taske giölan och Taskgiöhla — vilkas efterled i så fall kan 

3 Jfr bl.a. SOV 3 s. 92 (Kittelbäc ken), Rostvik 1967 s. 113 (Kittelharen) och DSÅ 4 s. 61 
(Kedeldam). Sägner om kittlar (fyllda med pengar) kan vara betingade av just det topografiska ortnamns-
elementet kittel. 

Jfr Lindquist 1941 s. 77, 83. s Jfr namnet Y ngs taska, på LMV A 31(1696) använt om en liten sjö eller tjärn mellan Yngem och 
Vällingen, Öknebo hd, Sthlms 1. (jfr T 10HS0). Jfr även NE s. 264 (Taska), NG 5 s. 426 (Toskje) och 
DSÅ 7 s. 19 f. (Taskegylet, Taskesjön). 

Se om detta namn Hq 1 s. 80, 285 och Moberg 1947 s. 17; jfr Indrebo 1924 s. 17. 
2 Jfr Lffidinth 1922 s. 94 tf. betr. det principiella resonemanget. 
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bero på enbart skriftlig epexeges — eller ellips av ett i begynnelsen tvåledat 
jämförelsenamn. 

De anförda exemplen visar i hur hög grad bedömningen av jämförelsenamnens 
morfologi sammanhänger med ellips och epexeges.' A priori får man anta att 
enledade metaforiska toponymer som typ av jämförelsenamn är äldre än tvåle-
dade bildningar med förleder som uttrycker likhet metaforiskt. Vissa tvåledade 
jämförelsenamn kan å andra sidan ha betydande ålder.2  När avledning som 
namnbildningsmetod alltmer kommit att undanträngas av sammansättning och de 
tvåledade ortnamnen blivit mycket talrika,' har sammansättning — genom möns-
terpåverkan — kunnat användas även vid bildning av namn med metaforisk funk-
tion. 

Löppsjön i St. Malm kan vara epexegetiskt utvidgat med -sio(r), -sjö. Ett redan 
från början tvåledat jämförelsenamn är dock tänkbart. Man bör inte heller bortse 
från möjligheten att hydronymen betyder 'sjön med löpen, den om en löpmage 
erinrande viken'. Uteslutet är kanske inte att vattnets färg eller konsistens i sjöns 
nu igenväxta vik erinrat om löpe.' Vi konstaterar tills vidare att alternativet löpe 
reser vissa frågetecken vid tolkningen av Löppsjön. 

En både sakligt och språkligt rimlig utgångspunkt för tydningen av Löppsjön 
erbjuder fsv. 10pa 'driva upp (djur, under jakt)', fvn. hleypa 'få att löpa; driva, 
jaga'. Hälsingelagen omtalar hur man kan löpa älg aff winterstaki och i skoghi 
sinum (HL s. 74, 166). Med verbet 10pa sammanhänger fsv. lOpt f. 'uppjagande' 
(HL s. 75, 166). Man bör överväga möjligheten att Löppsjön, ä. nsv. *Löpesiö, 
Löpsiön, innehåller en kompositionsform av lopa 'driva upp'5  eller ett därtill bil-
dat appellativ med innebörden 'uppjagande; jakt' e.d. Vid sjön kan älgjakt ha be-
drivits i gammal tid (se nedan). 

1 Se om ellips bl.a. Sahlgren 1912-35 s. 15 ff., Indreb0 1924 s. 245, 265 f. samt i 1.2 ovan anförd 
om epexeges bl.a. Hq 2 s. 41 f., Indrebo 1924 s. 245, 265, Moder 1933 s. 30 ff. och G. Franzén i NK 5 
s. 160. 

2 Jfr t.ex. Gösta Franzéns (i SOÖg 11 s. 10) tolkning av gårdnamnet Nöstebo (nyssyosbodha 1413 20/6 
Jönköping SRAp, SDns 2 s. 654) i Börrums sn, Hammarkinds hd, Östg. 1., som en sammansättning med 
*Nystsio, ett äldre namn på den intilliggande Nöstebosjön. Franzén framhåller att detta *Nystsio kan vara 
ett jämförelsenamn bildat till en motsvarighet till nsv. nys«ot, nystvinda e.d.; med detta altemativ får sjön 
antas ha burit ett tvåledat jämförande namn senast under 1400-talets begynnelseskede. 

3 Jfr E. Hellquist i ANF 29 (1913) s. 378 f. om övergången frän avledning till sammansättning vid 
ordbildning och om sammansatta namns ålder. 

'Jfr 2.1.6 om bl.a. Filaren och Mäskaren med litt.-hänv. (Mysutjernet, Bldmesosjön, *Micelke, Kaf-
fabäcken m.m.). Jfr vidare användningen av ordet 'lever och motsvarigheter eller släktingar därtill i vatten-
namn; se bl.a. B. Ohlsson i NoB 35 (1947) s. 157 f., Ekwall 1960s. 301, DSÅ 4s. 317 f., 336 f., 398 f. 
och, framför allt, D. Vilmundarson i Afrnwlisrit tu l dr. phil. Steingrfms J. Dorsteinssonar s.235 ff. 

s 	 i Jfr Hj. Falk  ANF 4 (1888) s. 359 ff., Wilmanns 1896s. 535 ff., Meid 1967 s. 28 f. om komposition 
med verbal förled. 
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I äldre tiders folkhushållning har täkt av bast och näver spelat en viktig roll.' 
Om denna hantering vittnar bl.a. ortnamn.' De sakliga förutsättningarna för att 
sammanställa namnet Löppsjön med barklöpning är mycket goda. 

Verbet 10pa 'avbarka, skilja näver, bark eller bast från trä(d)' används i bl.a. 
Södermannalagen: Löper man tuewer i scoghe anncers (SdmL s. 104), löper 
ncewer buncka (ib. a.st.). Därmed sammanhängande ord är fsv. bark(a)lopa f., 
barkl0p, barklop f., barklOpan f., barkalOpning f. 'avbarkande', bastlOpning f. 
'avskalande av bast', ekebarklOpa f. 'avbarkning av ek' och det i Södermanna-
lagen förekommande ncefra lopning f. 'avflående av näver' (Schlyter, Söderwall). 
I yngre svenska möter man dial. löpa 'avbarka' (Rietz s. 395, SAOB L 1896 f.), 
löpa av 'flå av bark, näver' (Gotländsk ordbok s. 582); jfr dalmålsformen läpa 
(OÖD s.v. löpa 'skala av' m.m.).3  Om konkreta resultat av löpning har man 
använt det till en annan rot (*laup-) än löpa (< *hlOyp-) ställda app. löp 'bark; 
korg' (se vidare nedan). Från Björkviks sn, som tar vid ej långt öster om Löp-
sjötorp i St. Malm, har upptecknats ett savlöpare m. 'savbarkad gran' (RLf 26, 
ULMA 1304:1). 

Carl Hildebrandsson Uggla (1749 s. 14) framhåller att St. Malms sn inte lider 
brist på lövskog i hagar och ängar; bland förekommande trädslag nämner han 
lind, »hvaraf bast göres som här af almogen nog brukas».4  Även andra källor som 
berör St. Malm lämnar upplysningar om bast- och nävertäkt. Ett hemman i 
Bjurstorp nära gränsen till Vingåker avkastade vid nya tidens början bl.a. ett 
halvt pund bast i årlig ränta (1520 3/2 Linköping Kh 53 f. 5 r., ÖFT 1 bih. s. 9). 
Malmsås, som ligger mindre än tre km från Löppsjön, gav 1534 ränta i form av 
fisk och bast (1534 4/1 Djulö vid. 1573 3/8 Stockholm Khlmp). Urkunden ifråga 
redogör för ett omfattande skifte av jordagods och nämner ett stort antal ränte-
givande hemman i Sörmland och Småland; bland alla dessa är Malmsås i St. Malm 
— såvitt man kan se i det delvis skadade brevet — det enda som uppges leverera 
bast. Oppunda härads dombok för 1605 omtalar hur en man från Skedevi sn kla-
gat över att Jöns Finne i Starrhult, en bebyggelse i Vingåker nära gränsen till St. 
Malm, »huggitt om wintertid Nestan all hans basta skog bort, Så ock lupit 

Se om basttäkt och bruk av bast bl.a. G. Franzén 1937 s. 86, J. Granlund i Folk-liv 7-8 (1943-44) 
s. 166 if., 174 if. (med bl.a. bild av en mjärde av lindbast frän St. Malms grannsocken Skedevi i Finspäriga 
läns hd, östg.1.), ds. i KL 1 sp. 380 f., L. Jacobsen ib. sp. 381 f., V. Niitemaa ib. sp. 382 f., 0. A. 110eg 
i KL 10 sp. 595, H. Hjelmqvist ib. sp. 595 f., Nielsen 1976 s. 21 samt, särskilt för Sörmlands del, L. Hell-
berg i Turingeboken 1 s. 110 n. 14 och Hedar 1965 s. 289; vidare Levander 1947s. 401 ff. om  barklöpning 
och behandlingen av avflådda barkstycken (löparna, löpoma). 

2 Se bl.a. 0. Lundberg i SoS 7 (1907) s. 82 f., Witt 1912s. 152, J. Sahlgren i NoB 13 (1925) s. 202 f., 
E. LidM i NoB 19 (1931) s. 107 if., Brevner 1942 s. 55 f., Granlund 1956 s. 82 f., K. Hald i KL 1 sp. 
382, ds. i KL 10 sp. 596 f., P. Hovda ib. sp. 597, DSÅ 1 s. 124 f. 

3 Jfr Torp 1919 s. 366,406 f. om no. laupa, lopa, sv. löpa. 
4 Jfr!. Schnell i inledningen (s. 5) till Uggla 1749. 

102 



Näffuer och försålt» (14/6 SRA db Söd. 1. vol. 1 a—b f. 597 r.). En senare dom-
bok berättar att Lasse och Per i Nimtorp tagit bast på Johan Dufvas mark (1633 
17/9 SRA Söd. 1. vol. 3 f. 951 r.); Nimtorp ligger ett stycke nordväst om Löp-
sjötorp. 

I SH 1580:18 (s. 114) sägs det nyupptagna Löpsjötorp ha »Fiske och basteskogh 
godt». Ett särskilt avsnitt rörande Oppunda i landskapshandlingen (s. 110 ff.) 
upptar ett fyrtiotal nybyggen från häradet, däribland sju från St. Malm; av alla 
dessa Oppundahemman är Löpsjötorp det enda som uppges ha tillgång till bast-
skog. I SH 1591:11 (jb) omtalas endast smör, bast och näver som skattepersedlar 
under Löpsjötorp. Jordeboksdelen av SH 1619:12 redovisar ränta i form av bast 
från en mängd bebyggelser i socknen; för ett flertal hemman upptas också näver 
bland skatteobjekten. Löpsjötorp och det närbelägna Skogstorp levererade särskilt 
mycket bast; båda bebyggelserna räntade också näver.' 

Att döma av upplysningar från orten och litteraturen kan det ha växt lövskog 
vid Kolmårdssjöarna kring Löpsjötorp i äldre tid. I trakten fanns på 1820-talet 
lövrik natur enligt Gustaf Bernhardt (1823 s. 15), som i annat sammanhang be-
skriver lövtäkten i Björkviks sn som betydlig (s. 54).2  Björk finns vid Löppsjön i 
våra dagar. 

Endast någon kilometer öster om Löppsjön, i Björkvik, ligger ett skogsparti 
kallat Basthagen (ek 9G50.2  Vid Bastängen, en åker några kilometer norr om 
Löppsjön, har man enligt uppgift tagit material till kvastar o.d. (SSg 68). Ägo-
mark vid Kvarnsjön i närheten kallades 1770 Basthagen: Backar och Bastskog uti 
Basthagen [...] med Bast och annan skog bewäxte (LMV C 70-129:2 beslcr.). 

På nävertäkt syftar troligen förleden i Nävertorp, förr namnet på en gård i St. 
Malm, numera brukat om en stadsdel i Katrineholms stad. Det har i äldre källor 
skrivits bl.a. Nöffwertörp SH 1588:11, Näfwetorpp MJJ13 1588 f. 5 v., Näfwe-
torpp,Näfwetorp 1588 ib. f. 6 v. och Neffwertorp SH 1601:17 hjskl. I MIA 
1588 (f. 6 r., v.) omtalas bast bland ränteinkomsterna från olika hemman under 
St. Djulö, bland dessa Nävertorp och Remröd i St. Malm. Nävertorp kan vara 
formellt primärt men också sekundärt, bildat till ett *Näveräng, *Näverhult e.d.; 
såsom formellt primärt kan det vara bildat till näver f. men också — med reduk-
tion — till ett ord motsvarande t.ex. fsv. nmverskogher m. 'skog där näver hämtas' 
eller ncefra 10pning f. 'avflående av näver'.4  

1 Jfr Bjöminger u.å. s. 28, 30 if. om  skatteuppbörd år 1601 i form av bast från Jönåkerssocknen Kila, 
som med sin skogfyllda västra del när nästan ända fram till Kolmårdsdelen av St. Malm. 

2 Jfr Hansson 1963 s. 65, 102 n. 48b. 
3 Verner Vall (1957 s. 38) sammanstgler namnets förled med basttäkt för tillverkning av rep och snören. 
4 Jfr t.ex. SOV 9 s. 103 (Nävertjärn), Ställ] 1960 s. 62 f. (Näverberg), G. Drougge i Boken om Dals 

Ed s. 636 (Nävertjärn) och N. Hj. Matsson i Säma—Idre 300 års. 285 (Näverlöpkölen, Näverlöprösten). 
Se N. Valonen i NK 14 s. 100 if. om  näverlöpning och näverprodukter. 

103 



Olika tolkningsförslag för Löppsjön i St. Malm har framställts i det föregå-
ende.' Av dessa förefaller mig 'Iöpesjön' e.d. vara något osäkert från 
bildningsmässig-kronologisk synpunkt. Till det sakliga kan anmärkas att det i 
trakten kring Löppsjön finns flera avlånga, större eller mindre sjöar; topografin 
kan inte sägas ge något självklart företräde åt tydningen av Löppsjön som ett 
jämförelsenamn innehållande löpe eller löpper (löper). 

Ett Löppsjön åsyftande jakt på ett eller flera av eden vid sjön är sakligt tillta-
lande. Den omgivande trakten kan ha varit rik på älg under medeltiden. I 
Kolmårdsdelen av St. Malm finns ortnamn som snarast åsyftar hindar och älgar.2  

Mest tilltalande är efter min mening sammanställningen av Löppsjön med 
barklöpning. Det är ju långtifrån alltid man vid sjönamnsförklaringar kan doku-
mentera så påtagliga sakliga förutsättningar för en språklig möjlighet som i detta 
fall. Namnen på Bast- i sjöns nära omgivning och Ugglas uppgift om lindbast i 
socknen gör det naturligt att tänka på löpning från lindar, men det kan också ha 
varit fråga om träd som björk och gran. Förleden i Löpesiö, Löpsiön kan vara 
kompositionsform av verbet löpa 'avbarka' eller ett därmed samhörigt *10pa f., 
som betecknat verbhandlingen, att flå av barken. Det är också möjligt att förleden 
i Löpesiö är genitiv av ett ord åsyftande avskalad bark. Väl känt är löp m. 
'(stycke) granbark (som avskilts från trädet under savningstiden)'. Se Rietz s. 
394, SAOB L 1864, Fomer 1945 s. 81 if.; jfr L. Moberg i NS 33 (1953) s. 117 f. 
(gästr. löpa m. 'avdragen granbark', häls. lopa 'granbark') och OOD (löpa f. 
'stycke avflådd bark', löpe n. 'stycke granbark som avskilts från trädet under 
savningstiden'). Den lilla grunda sjön kan ha utnyttjats för baströtning. Inte långt 
från St. Malm, vid gränsen mellan Bråbo hd och Finspånga läns hd, ligger en sjö 
med namnet Rötbastesjön (se T 9GSV); i anslutning därtill påträffas 
Rötbastegölen i Skedevi sn.3  

Korgar har kunnat tillverkas av bark (näver). Om sambandet mellan material 
och färdig hantverksprodukt vittnar fsv. lOper m. 'korg'.4  Löppsjön skulle kunna 

Som en tänkbar utgångspunkt bör måhända också nämnas det av Rietz (s. 395) från Björkviks sn an-
förda nylöpe n. 'nytt gräs som växer upp efter första skörden' och de frän Östergötland kända orden lialöpa 
f., lialöpe n. med samma eller likartad innebörd (Rääf 1859); jfr S. Strandberg i Kailik 1987 s. 8 ff. om  
Avrad i St. Malm. Se Stähl 1976 s. 51 om sammansättningar med reduktion av bestämningsledens första 
del. 

2 Se S. Strandberg i SaoS 1988 s. 119. 
3 

Jfr 0. Lundberg i SoS 7 (1907) s. 82, J. Sahlgren i NoB 13 (1925) s. 202 f., Brevner 1942 s. 56 betr. 
sambandet mellan baströtning och Bast- i ortnamn. I Basteviken, Hemsjö sn, Kullings hd, Älvsb. 1., blöt-
lade man enligt Sven Magnus Orrsjö (1963 s. 21 f.) bast som hämtats från lindar på samma plats; av basten 
tillverkades senare rep. Se vidare J. Granlund i Folk-liv 7-8 (1943-44) s. 168 f. och Linnarsson 1948 s. 
163 om rötning av lindbast. 

4 Se om löp 'korg' bl.a. SAOB L 1864, Fomer 1945 s. 81 tf., Hellquist 1948 s. 585, Dahlstedt 1950 s. 
123 f. och Nielsen 1976 s. 242. 
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innehålla löp i sistnämnda betydelse; hydronymen är då snarast att betrakta som 
ett virketagsnarnn. 

Äldre belägg för det ovan anförda Löpersjön i Lästringe sn är Löppersiön 
1670 ofå? LMV C 2, LöperSiön 1679 LMV C 13:15 och Löpersiön 1732 LMV C 
51-12:2. Upptecknade uttal är låperjort_ (GA 32) och låperfigi (MW 73). Till 
formen visar sjön knappast anmärkningsvärd likhet med löpmagen hos en kalv (se 
T 9HNO); om själva vattnet kunnat göra en jämförelse med löpe naturlig är osä-
kert. Ett kort stycke nordväst om Löpersjön ligger Lilla och Stora Bastberget 
(Bassberget 1685 LMV C 12:135). Kombinationen av Bast- och Löp- på ett och 
samma ställe ger anledning att överväga basthantering (täkt och kanske också röt-
ning) som namngivningsgrund för båda ortnamnen. Talspråkets Löppersjön kan 
vara ett äldre *Löpesiön, Löpersjön, vars förled efter vokalförkortning på grund 
av ordlängdsbalans anslutits till sörml. löpper 'löpe'.' 

Med avbarkning har man sammanställt önamnet Löparö, Länna sn, Frötuna och 
Lärma skg, Sthlms 1., och ett Löparö i Sibbo sn, Nyland.2  Förleden i gårdnamnet 
Löpareskogen, Korsberga sn, Vartofta hd, Skar. 1. (Löppeskog1540 OAUjb, 
Löpe skog 1541 OAUjb), är enligt SOSk 13 (s. 141) väl gen. pl. antingen av fsv. 
*10p f. i fsv. barklop 'avskalande av bark' eller av löp m. 'bark (av gran) som 
avskalas från träd och begagnas till boskapsfoder, garvning eller underlag i tjär-
dalar'. Eric Elgqvist (i HCÅ 1931 s. 56) framhåller att förleden i bynamnet 
Löpanäs, Söraby sn, Norrvidinge hd, Kron. 1., kan höra samman med fsv. lOper 
m. 'korg', -10p i barklOp 'avbarkning' och -10pa i det liktydiga bark(a)lopa. 
Andra småländska bebyggelsenamn som kan åsyfta barklöpning eller resultat 
därav är Löbbo, Villstads sn, Västbo hd, Jönk. 1. (j lopeboode 1490-t.? C 37 f. 35 
r., Trolles jb s. 66), och Löpaskog, Rydaholms sn, Östbo hd, samma län (J lopa-
skoghte 1416 25/5 Kalmar SRAp, SDns 3 s. 149). Sankmarksnamnet Löpanträsk i 
Tyresö sn, Sotholms hd, Sthlms 1., och hydronymen Löpartjärnen i Edsele sn, 
Ång. v. ds. tg, Vrnl. 1., har förknippats med barklöpning.3  

En ytterst obetydlig göl i Floda sn, Oppunda hd, heter Bastaren (1966 T 
1 OGSO). På glk Aa 22 (1867) skrivs namnet Bastan. Namnet kan sammanhänga 
med trädbast eller, möjligtvis, tågor av lin och hampa (jfr SAOB B 481 ff.) eller 
med en bastu (basta), ett torkhus eller en kölna (jfr Rietz s. 26, SAOB B 59).4  

Här rnå påpekas att Loppsjön, namnet på en oansenlig sjö i V. Ny sn, Aska hd, Östg. 1. (Loppsj. 1960 
T 9FSV), tidigare skrivits Löpe siön (1667 LMV D 11) och Löpesiön (1673 LMV D 13, 1709 LMV D 140-
35:1). 

HJ. Lindroth i Fomvännen 9 (1914) s. 173, Westman 1935 s. 240, Stahre 1986 s. 219, L. Hellberg 
1987 s. 231 n. 142. 

3 Se Grafström 1947 s. 20 om Löpanträsk och Östlund uj.. s. 21 om Löpartjärnen. 
4 Jfr t.ex. Brevner 1942 s. 56 (Bastusjön). 
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Sjön Fläten i Simonstorps sn, Bråbo hd, ligger inte långt från St. Malm. Äldre 
former för dess namn, som enligt flera uppteckningar uttalas med långt ä-ljud 
och akut accent (OAU), är bl.a. Fläten sjön 1650 LMV D 1:372 och Fläten Sjön 
1673 LMV D 13. Hydronymen har sammanställts med ett adjektiv *fleeter 
(: flat-) och med ett *flahti- 'flat(a)' e.d.' En sådan härledning (betydelsen 'fla-
tan', 'den flata' e.d. betingad av öppet vatten) är inte orimlig. Sjön har emellertid 
varken flacka stränder eller påfallande stor öppen vidd; den är inte obetydlig men 
starkt förgrenad (se T 9GSO, SV). Trots sjöns storlek kan det därför vara skäl att 
— med tanke på läget i Kolmården — åtminstone överväga ett *Ffretsio(r), inne-
hållande ett till verbet flå bildat *fIcet f. '(av)flående'; jfr fsv. barkfltet? f.? 
'avbarkande', bastaftet f. 'avskalande av bast', basfficeta f. 'ds.', neefra Pet f. 
'avskalande av näver' och Skånelagens skoghte 'het 'träds avbarkande i annans 
skog' (Schlyter, Söderwall.; se även Olson 1916 s. 467, SAOB F 986); vidare nsv. 
barkaflät 'avflående av bark' (SAOB B 326) och näverflät(t) 'avskalning eller 
löstagning av näver från björk(ar)' (SAOB N 1215). Drygt två kilometer från 
Fläten ligger den ovannämnda Rötbastesjön. 

Efter undersökningen av namnet Löppsjön i St. Malm håller jag sålunda för tro-
ligt att detta direkt eller möjligen indirekt, som virketagsnamn angivande en viss 
produkt, åsyftar barklöpning eller/och rötning av avlöpta träddelar.2  

4.3. Skaksjön 

En tjärn eller obetydlig sjö i St. Malms sn heter Skaksjön. Äldre belägg för dess 
namn är: SkakSiön 1677 LMV C 13:34, SkakSiön u.å. LMV C 70-1:1, Skag-Sjön 
1776 LMV C 70-28:4, Skaksjön 1867 glk Aa 22. Vattensamlingen ligger omgiven 
av skog ett par tre kilometer söder om Eriksbergs slott (T 9GNO). En sedan 
länge försvunnen bebyggelse vid Skaksjön har i olika källor kallats: Skagsiö Stu-
gan 1683 LMS StM nr 1, Skagsiöstugan 1683 LMV C 511:4, Skaksiöstugan (2 
ggr) 1684 LMS StM nr 93 a/1, Skagsiöstugan 1684 LMV C 70-28:1 kopia vid. 
1742, Stacksiööstugan 1685 KA ml (jfr Stacksundh på samma sida i längden), 
Skasiööstugan 1690 KA ml, Skaksiöstugan 1715 ULA si LK E II:31), Skacksiö-
stufwan 1747 ULA kb StM L III:1 s. 33, Skaksiöstugan 1755 FBA räkenskapsbok 

1 Hq 1 s. 136 f., Hq 2 s. 7,23 f., Hq 3 s. 74, Karlsson 1934 s. 11 f.; jfr Widmark 1959 s. 38 ff. med 
n. 2,4. 

2 
En toponym som berättar om rötning eller annan behandling av virke är i princip inte något virketags-

namn men kan ju i praktiken ändå påminna om virkestäkt vid den namnbärande lokaliteten. 
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s. 316, (ödelagde torpet) Skagsjöstugan 1776 LMV C 70-28:4. Ägomark vid sjön 
har kallats Skakängen. 

Upptecknade uttal är för sjöns namn skiik§on (GA 31) och skåkfim (SSg 68), 
för Skakängen skakfrsa (SSg 68). 

En uppteckning från 1931 (GA) anger Fräkensjön som alternativt namn på 
Skaksjön. Någon annan uppgift om detta namnbruk känner jag inte till. En 
numera försvunnen sjö fyra km längre västerut i socknen har kallats Fräkensjön. 

De kända beläggen ger ej bestämt svar på frågan om Skak- eller Skag- är den 
ursprungligare förledsformen i Skaksjön. Är Ska g- äldre än Skak-, får namnet 
Skakängen antas vara bildat efter övergången Skag(s)- > Skak(s)- eller också 
analogiskt omvandlat. Man kan ingalunda ta för givet att den lilla vattensamling-
ens namn är formellt primärt. 

Både språkligt och sakligt tänkbar är en sammanställning av Skaksjön med fsv. 
skaghi m. 'framskjutande udde?' (i Söderwalls enda exempel används ordet som 
personnamn), fvn. skagi m. 'udde', sv. dial. skag m., n., skage m. 'udde' m.m.' 
Från Västerbotten anger Rietz (s. 575) bl.a. innebörden 'bart och öppet eller 
framskjutande ställe' hos skag n. För det av Vendell upptagna fin1.-sv. skag[e] m. 
anförs betydelserna 'kärr, moras' och 'däld' från Borgå och 'lång, stenig udde' 
från Borgå och Strömfors; ett neutralt skag med de två sistnämnda betydelserna 
anförs från Replot (Tillägg och rättelser). Skaksjön ligger i en sänka med torvdy 
(glk Aa 22) som med en arm eller vik sträcker sig mot nordväst. I samma sänka 
ligger emellertid också den nu igenväxta Fyrsjön. Någon mer påfallande uddfor-
mation eller utskjutande upphöjd terrängdel vid Skaksjön känner jag inte till. Om 
skag(e) haft innebörden 'moras' eller 'däld' i Oppunda hd vid tiden för namngiv-
ningen får anses vara ovisst. 

En osäker utgångspunkt för tolkningen av Skaksjön erbjuder sv. dial. utskag, 
utskav m. 'avlägsen utjord; avlägsen trakt av socknen', utskagar m. pl. 'avlägset 
belägna utmarker' och no. skagge m. 'utkant, avsides liggande ängsstycke'.2  
Skaksjön ligger visserligen nära sockengränsen mot Björkvik, men läge vid en 
sådan gräns utmärker många av St. Malms sjöar. Skaksjön har andra sjöar i sin 
närhet, och avståndet till den gamla bygden vid Eriksberg är föga betydande. 

Läget i anslutning till dy- eller sumpmark är inte heller något som utmärker 
endast Skaksjön. Fyrsjön ligger som redan omtalats i samma sänka. Några kilo- 

1 Se om skag(e) bl.a. Rietz s. 575 f., Torp 1919 s. 584 f., Karsten 1921 s. 482 f., SOÄ 1:2 s. 14, Hell- 
quist 1948 s. 940, Zilliacus 1966 s. 136 f., 162, 238, SAOB S 3344 f. 

2 Se om hithörande ord Rietz s. 576, Wennberg, Torp 1919 s. 585. Jfr Ståhle 1946 s. 241 ff., Hellquist 
1948 s. 940 om ett *skak  - 'något framskjutande' e.d., SAOB S 3345, OSDs om skak n. 'pamingsorganet 
på hingst'. 
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meter åt nordöst finner man den av mossmark omgivna Tolsjön. Ett Skak- med 
syftning på ostadig, sumpig mark är en mycket oviss möjlighet.' 

Ett om sänkan vid Skaksjön använt jämförelsenamn innehållande app. skak n. 
'skakel'2  är möjligt men sakligt osäkert av samma skäl som ovan angivits vid 
alternativet skag(e) 'udde' e.d. För själva vattenspegeln i sin nutida omfattning är 
en hydronym med betydelsen 'skakelliknande' otänkbar. 

En säker tolkning av Skaksjön i St. Malm kan måhända aldrig ernås. Det finns 
emellertid goda skäl att pröva om detta namn kan åsyfta virkestäkt. 

Mindre än en kilometer från Skaksjön ligger Pälltorpssjön. Dess namn har 
hämtat sin förled från gårdnamnet Pälltorp, en skapelse av den äldre Vasatiden 
(Peer i Pelletorp SH 1600:10 f. 141 r.). Att det i samma område tidigare funnits 
ett *Dunsiö(n) visar det nu försvunna Dunsiötorp: Dunsiödtorp (sic) SH 1600:10 
hjskl, Dunsiötorp SH 1601:17 hjskl, dunsee SH 1603:5, Dwnsiötorp SH 1607:9. 
Om ifrågavarande, tidigt avhysta gård (AF 2 s. 606) vittnar alltjämt åkermarks-
namnet Dunstorp norr om Pälltorpssjön (SSg 66) och det i anslutning därtill 
uppträdande Dunstorp(sbacken) (SSg 66; Duntorps- 1957 ek 9G6g). Belägget 
Ericksbärgz Dunstårpa äng 1747 (LMV C 70-107:1) avser en äga vid sjöänden 
norr om Pälltorp; jfr LMV C 70-28:4 (1776) och LMV C 70-28:7 (1829). Om 
hydronymen *Dunsiö(n) har tillkommit Pälltorpssjön eller den närbelägna, nu 
igenväxta Fyrsjön (Fyrsjön 1867 glk Aa 22) är svårt att avgöra. 

*Duns jön  i St. Malm synes vara obehandlat i den tryckta ortnamnslitteraturen. 
Namnet Dunsjö(n) förekommer emellertid på andra håll. Det har sammanställts 
med växtapp. dun n. (SAOB D 2359), som ingår i olika växtbetecknande 
sammansättningar; från Sydsverige anförda exempel är bl.a. fjäderdun, kärrdun 
och maddun? Att särskilt beakta i fallet *Dunsiön i St. Malm är sönnl. hardun 
'utbildade fröredningsknoppar på hadd (ett gräs), vilka nyttjas till fyllning i kud-
dar och madrasser' (GE 1 s. 97), kabbdun 'fröredningshusets dun på en sjöväxt; 
används i sängkläder' (GE 1 s. 122), 'växt i vass' (Huddinge sn, Svartlösa hd, 
Sthlms 1.; RJw 14, ULMA 114:3) och vassdun 'vassdun (till stoppning)' (Vansö 
sn, Åkers hd; T. Nordström 1908, ULMA 41:93). Rietz upptar orden dunkärr n. 
'träsk övervuxet med starr (Carex) och Eriophorum' (s. 105), dunstockar m. pl. 
'Typha latifolia' (s. 301) och dunkävle m. 'Typha latifolia et angustifolia' (s. 
316). 

Jfr fin1.-sv. skake m. 'geM; sylta' och det frän Estland anförda skakar 'skälva' (Vendell). Förleden i 
Skakholma(rna), namnet på upphöjningar i sankmark i Borgunda sn, Gudhems hd, Skar. 1., åsyftar enligt 
upptecknaren sannolikt den omgivande markens lösa, gungfiyartade beskaffenhet (L. M. Svenungsson 
1948, OAU). 

2 
Se om detta ord R. Liljefors i Ordgeografi och språkhistoria, s. 89, 96 ff., Hellquist 1948 s. 923, 

Långström 1955 s. 239 f., SAOB S 3345 f.; jfr Widrnark 1959 s. 133 if. och framställningen nedan samt, 
om ortnamnsexempel, Ståhle 1946 s. 240 f., SOV 9 s. 47, 125. 

3 S.-B. Vide i SOÅ 1967 s. 24 ff., 30, 34, 41. 
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Brevner (1942 s. 56 f. med litt.-hänv.) behandlar flera Dunsjö(n) och förbin-

der deras förled med växtapp. dun. Bynamnet Dunsjö i Lerbäcks sn, Kumla hd, 
Ör. 1., antas kunna åsyfta kaveldun (Typ ha), men Brevner vill inte utesluta att dun 
av annat slag har varit namngivande. 

Då jag på 1960-talet besökte Pälltorpssjön fann jag kaveldun (sörrnl. kabbar) 
vid dess strand. Det ligger nära till hands att tänka på sörml. kabbdun vid tolk-

ningen av ett om denna sjö brukat *Duns jön, men annan växtsyftning (bl.a. ängs-
ull) måste också övervägas. Brevner framhåller att dunet från kaveldun förr haft 
stor användning.' Att dunförekomst vid Pälltorpssjön eller Fyrsjön blivit namn-
givningsgrund kan bero på just kaveldunets användning i folkhushållet. 

Helt nära Skaksjön finner man sålunda en hydronym, *Dunsiön, som mycket 
väl kan vara betingad av materialtäkt. 

Sjönamnet Enbågen ett stycke nordväst om Skaksjön är möjligen ett virketags-
namn (se 4.4). I skogsområdet mellan Enbågen och Skaksjön påträffas namnet 
Timmermon (ek 9G6g), som givetvis kan åsyfta timmertäkt.2  Fyrsjön och bebyg-
gelsen Fyrsjötorp ligger mellan Timmennon och Skaksjön. Förleden i Fyrsjön, 
som snarast är *Fyre- 'furubestånd' e.d.,' kan vara betingad av timmer- eller 
virkestäkt, men att så varit fallet är svårt att bevisa. 

Duveholmssjön i St. Malm, Ö. Vingåker och Katrineholm (T 9GNV) har i äld-
re tid kallats bl.a. wäffle Sjö 1560 RL f. 14 r., weffle Sjön ib. f. 15 r., weffle 
sjön ib. f. 33 v. och Wegern Lacus 1677 LMV C 13:34. Jag har länge förberett en 
framställning om detta morfologiskt och semantiskt flertydiga namn, som ety-
mologiskt kan höra samman med gårdnamnet Vevelsund i Vrena sn, Oppunda hd 
(j wiwilsunde 1382 7/3 Nyköping LSBp);4  att gå närmare in på problemen i 
föreliggande avhandling är dock omöjligt av främst utrymmesskäl. Tänkbara 
utgångspunkter för tolkningen av V efle-, Väfle- ger bl.a. fvn. vafla 'vackla, fara 
hit och dit', sv. dial. vavla 'gå hit och dit (i sömnen)', fin1.-sv. vevla 'veva; 
svänga', no. veivla 'omvira, omlinda' och insektsbeteckningen vivel m.5  Min upp-
gift här blir endast att visa att 1500-talets V eflesiön, Väflesiö skulle kunna vara 
ett virketagsnamn. 

Ordet vävel m. 'hörep' är bekant från svenska folkmål. Från norra Sörmland 
redovisar Gustaf Ericsson vävlur (Wäfwlur) f. pl. 'grovt snöre varmed hölass 

Han hänvisar till bl.a. J. Sahlgren i NoB 11(1923) s. 182 och Ödeen 1927 s. 57 f. 
2 Det nu markbetecknande namnet har tidigare burits av en bebyggelse på platsen (Timbennoo 1636 KA 

jb). 
3 Jfr t.ex. Strandberg 1973 s. 11 om Fyrö (fsv. Fyri) i St. Malms grannsocken Sköldinge. 
4 Otto von Friesen (1920 s. 51) har sammanställt Vevelsund med dial. vevel, vävel m. 'rep att lägga om 

hölass' och därvid antagit att sundets bredd — motsvarande ett höreps längd — föranlett namngivningen. Han 
synes inte ha känt till skrivningen wiwilsunde 1382. 

s Se t.ex. de Vries 1962 s. 638 (va/la), Lindkvist 1942 s. 100 (vavla), Vendell (s.v. vevla), Torp 1919 
s. 855 (veivla) och Hellquist 1948 s. 1364 (vivel). 
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ombinds när ej skrinda begagnas' (GE 1 s. 321), vävel m., vävla f. 'rep till 
kringsvepning av hölass, då skrinda ej begagnas' (GE 1 s. 323).' 

Lindbast har varit ett viktigt material vid framställning av rep. John Granlund 
(i Folk-liv 7-8, 1943-44, s. 179) framhåller att lindbastrep av bönderna använts 
särskilt mycket som hörep. De har också brukats som tjuderrep och bindslen. I 
räkenskaper för Räfsnäs i Toresunds sn, Selebo hd, omtalar SH 1550:2 (f. 69 r.) 
bast »tull Notetelnar Och töger tull wäfflor och tömar Stocke reep grymör och 
Note klaffue band». Med tanke på Bast-namnen i St. Malm och Björkvik och Carl 
Hildebrandsson Ugglas uppgifter om lindbast i socknen (se 4.2) bör man överväga 
möjligheten att weffle Sjön, wäffle Sjö i RL 1560 betyder 'sjön vid vilken man 
hämtar material till hövävlar'; detta härledningsalternativ är dock endast ett bland 
flera. 

Användningen av lindbast till bindslen förtjänar uppmärksamhet vid tolkningen 
av Skaksjön, som kan vara ett virketagsnamn. Känt från bl.a. Sörmland är ett 
skag n. som i likhet med skak n. betyder 'fäbindsle'.2  Till skag (skak) tog man 
förr vidjor. Från V. Vingåkers sn meddelas att korna bands med träknäppen och 
vidjetåg (I. Nordin-Grip 1937, ULMA 11555 s. 163 f.); jfr sörml. vidiskage 
'vidjebindslet' (Ericsson 1914 s. 187). I vissa fall nämns björk uttryckligen som 
material, så t.ex. från Blackstads sn, S. Tjusts hd, Kalm. 1.: birkvåfa Jorn di 
snoda t& skiig (E. Eilert 1947, DAL 10780).2  En uppteckning från Väster-
haninge sn, Sotholms hd, Sthlms 1., meddelar dock att grankvistar använts till 
koskag (TE 04, ULMA 881:17 d). Formen skag är styrkt från Sörmland, bl.a. 
Björnlunda sn, Daga hd (TE 04, ULMA 881:17 g), och Mörkö sn, Hölebo hd (J. 
Roosval 1898, ULMA 41:2), skak från norra Östergötland (Regna sn, Finspånga 
läns hd; P. Andersson 1933, ULMA 5872 s. 23). 

Ett skogsområde strax norr om Skaksjön heter Tjurhagen (ek 9G6g). Ett stycke 
åt nordöst ligger torpet Oxhagen. Det väldiga Eriksbergsgodset har efterträtt 
Pinntorp, som var sätesgård redan på medeltiden. Vid Nyköpingsån, helt nära det 
nutida slottet Eriksberg, låg sätesgården Djulfors (AF 2 s. 457 f., 603 ff.). Nam-
nen Oxhagen och Tjurhagen utsäger inte bestämt att betesgång förekom i Skak-
sjöns närhet vid den tidpunkt då sjön fick sitt nuvarande namn; det ringa avståndet 
till gamla och stora bebyggelser talar dock för att området vid Pälltorpssjön och 
Skaksjön tidigt, kanske redan under medeltiden, utnyttjats som betesmark för 
kreatur. Vid Skaksjön med dess sumpiga omgivning har det måhända funnits gott 

ff. Jfr t.ex. Rietz s. 834, Kock 1898 s. 26 f., J. Granlund i Folk-liv 5 (1941) s. 32 f., ODS 27 sp. 1021 

2 Se om formerna skag och skak Ålander 1932 s. 129 f. med n. 12, Hellquist 1948 s. 923, Långström 
1955 s. 239 n. 4 med litt.-hänv., SAOB S 3344 ff.; vidare hänvisas till OSDs. 

3 Jfr J. Granlund i KL 20 sp. 4 ff. om  vidjor. 
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om björk (eller gran), som gjort det lockande att söka vidjor till kreatursbindslen 
just där. 

Som virketagsnamn kan Skaksjön emellertid förklaras även på andra sätt. Ett 
från Sörmland med vissa betydelseskiftningar välbestyrkt ord är (hö)skak n. 
'botten eller flake på eller till fordon; fordon med sådant skak, särskilt fyrhjulig 
vagn med gallerverk eller stegar vid sidorna (för transport av hö el. annat), 
skrinda'.' Med innebörden 'vagnsflak, vagnsbotten' är skak upptecknat från 
Lerbo sn (SSg 69), som möter endast några kilometer nordöst om Skaksjön och 
med innebörden 'snedställda sidor, grindar, på hövagn' från Vrena sn i Oppunda 
hd (SSg 72). I sin beskrivning över Oppundasocknarna Blacksta och Vadsbro 
talar Lars Hallman (1748 s. 31) om »wagnar med låga Jul och breda skak». Skak-
sjön ligger nära gränsen till Björkvik; från denna socken (RLf 26, ULMA 
1304:1) och från Junta i Oppunda hd (N. Jansson 1905, ULMA 41:28) känner 
man sammansättningen höskak. Också formen skak är upptecknad från Björkvik 
(TE 14, ULMA 881:1 a). 

Gustaf Ericsson (1989 s. 108) har beskrivit ett skak: »Detta bestod af fyra kro-
kor så långa som skaket, och med naturligen växta uppståndare i framändan, som 
med några bindträd formerade en förstäf eller gafvel [...j Dessa krokor togos 
vanligen af rothuggna granar.» Från Mellösa sn, Villåttinge hd, berättas om hur 
granstammar, »som hade rotändan vinkelrätt mot stammen», användes vid till-
verkandet av höskak (Nordin-Grip 1964 s. 161).2  

Vid virkestäkt för vissa ändamål har man i äldre tid inte bara sökt träd som 
redan vuxit så att de fått krökt form. Det har också förekommit att man genom 
böjning påverkat växande träd för att i sinom tid få virke av lämplig beskaffenhet 
(se 4.6). Terrängpartier, t.ex. sluttningar, där träden lätt kunnat få naturligt krökt 
form och platser där man brukat påverka trädens växt kan ha fått namn som 
angivit virkestäktens ändamål. Vid Skaksjön i St. Malm har man kanske brukat 
söka och även finna lämpligt virke till de fordon eller fordonsdelar som kallats 
skak; jfr bl.a. toponymer innehållande orden släde och vagn (se 4.6). 

Ett tredje alternativ vid tolkningen av Skaksjön som ett virketagsnamn utgör 
betydelsen 'skakel' hos skak n. (jfr SOV 9 s. 234 om Skåken och Skåkgärdet). 
Detta skak är redovisat från bl.a. Tylöskogsmålet (Grill)3  och kan komma i fråga 
i föreliggande fall. Från olika landsändar föreligger uppgifter om att man till 
skakelvirke valt björk som genom naturlig växt fått viss (krökt) form.4  I en upp-
teckning från St. Malms grannsocken Floda heter det att »Skaklarna göras av 

SAOB 53346, material i OSDs. Som exempel kan nämnas skak n. 'två bommar med tvärslår att lägga 
på vagn' (Gryts sn, Daga hd; AO 46, ULMA 18085). 

2 Jfr T. Laurent u.ä., ULMA 89:13 s. 34 (Sörmland), C.-G. Pettersson i VFÅ 40 (1953-57) s. 68 f. 
3 Här hänvisas vidare till OSDs (östg. skak 'skakel' m.m.). Se ovan för litt.-hänv. rörande detta skak. 
4 Se Widmark 1959 s. 135 n. 4. 
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'självväxt' björk» (N. Segerberg 1938, ULMA 11695 s. 5). »Björkvirket är starkt 
och segt och har därför använts till sådant som måste utstå svåra påfrestningar 
såsom virke till sellokor, slädmedar, skacklar o.d.», meddelar Frans Bergvall 
från Edsele sn, Ång. v. ds. tg, Vrnl. 1. »Allra bäst var det om björken var växt så 
att dess böjning motsvarade den form som den färdiga produkten skulle ha» 
(1972, ULMA 28641 s. 138 f.). I Vilhelmina sn, Åsele och Vilhelmina tg, Vb. 1., 
har man använt något böjda björkar till skaklar, omtalar Nils Eriksson 1951 
(ULMA 21019:13 s. 51). 

Från olika håll sluttar marken ned mot den sanka fördjupning i vilken Skaksjön 
ligger. Ett tättvuxet, av systematisk gallring opåverkat björkbestånd på den fuk-
tiga marken kring sjön och dess sluttande sidor kan under en avsevärd period ha 
lämnat ändamålsenligt krökta björkstammar till skaklar eller höskak. Det är 
mycket tänkbart att god tillgång på björkvirke för vissa ändamål varit sjöns mest 
utmärkande kännetecken och blivit namngivningsgrund. 

Den formella diskussionen kring Skaksjön har hittills endast berört 
förledsalternativen Ska g- och Skak-. Det förtjänar dock påpekas att formen 
Skaksjön skulle kunna återgå på ett äldre *Skafsio(r), vars -fs- givit -ks- genom 
en från andra ord bekant övergång, som här snarast vore att se som en differen-
tiationsprocess.' Om möjligheten av tidig betesgång vid Skaksjön har redan talats. 
Namnet *Skafsio(r) eller ett till grund därför liggande ägonamn, *Skav(it), 
*Skava(n), *Skafteng e.d., kunde tänkas åsyfta dåligt bete eller åverkan genom 
djur på trädstammar och unga skott — avståndet till Älgsjön väster om Skaksjön är 
endast 3 km — men barktäkt är väl en lättare tänkbar namngivningsgrund.2  En 
gård i Ö. Vingåkers sn, Oppunda hd, heter Getskav (geedzskaffuin, gedzskaffuin 
1482 23/8 u.o. SRAp, getskawa ib. a t., getskaw 1520 24/6 Gränna Kh 53 f. 2 
v., OFT 1 bih. s. 5, gotskaffua 1535 ghj, geskagh SH 1554:11).3  En sjönamns-
förled *Skava- eller *Skavu- kan ha givit Skagh-; jfr Noreen 1904 § 273:2, Wes-
s611968 § 52 och vidare bl.a. Bogetorp, namnet på en gård ett stycke nordöst om 
Skaksjön (bodetorp 1508 12/6 Bosgården UUBp, bogtorp 1535 ghj). 

De i Eriksbergs gamla utmarksområde söder om slottet (se LMV C 511:4 från 
1683) förekommande namnen Enbågen, Fyrsjön, Skaksjön och det äldre 

Jfr Elmevik 1967 s. 83 if., ds. i OUÅ 1974s. 36 f. 
2 Jfr fsv. ska! n.? 'avskavd bark av asp och vissa andra trädslag', skafskogher m. 'skog varifrån skav 

tages' (Schlyter) och dial. skav n. 'avskalad bark (av tall) till kreatursfoder' (Rietz s. 582); vidare Wigforss 
1913-18 s. 195, SOH 1 s. 92 (Skavböke), SOV 6 s. 123 (Skaviken), B. Lindén i Orsa 1 s. 557 
(Skavåsen), Granlund 1956 s. 340 f. (Skav-) och V. Reinhammar i Norrländskt arbetsliv under 1700-talet 
s. 158, 161 (rönskaf, skaf, skoiris,widjeskaj). Det med Skavakärret sammanhängande hagnamnet Skaven 
(gåvan GEO 31) i Godegårds sn, Finspånga läns hd, östg. 1., åsyftar enligt upptecknaren sannolikt dåligt 
bete. 

3 »Getterna gingo fr. Götboda över Lassjön och åt av träden; stället fick därför heta Getskav.» Denna 
förklaring citeras av Karin Bergström i en uppteckning frän 1935 (OAU). 
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*Dunsjön, vilka tillkommit oansenliga sjöar, kan vittna om täkt av material (virke 
till redskap, fordon eller annat, dun att stoppa med). Vid tolkningen av Skaksjön 
tycks det inte vara möjligt att nå fram till samma klara ställningstagande som i 
fallet Löppsjön. Förledsalternativet *Skaf-l*Skava-, *Skavu- får med nu kända 
belägg komma i andra hand. Alternativet Skag- 'udde; något utskjutande' bör be-
aktas, även om dess förutsättningar är något osäkra. Namnet Skaksjön behöver 
inte, trots närheten till det forntida Djulfors, ha särskilt hög ålder. Den mycket 
oansenliga tjärnen kan under nsv. tid ha förlorat ett äldre namn och i stället 
erhållit det måhända formellt sekundära Ska gsjön eller Skaksjön; är detta fallet, 
synes ordgeografisk-kronologiska förhållanden snarare tala för Skag- 'fäbindsle' 
eller Skak- än för Skag- 'udde'. Den geografiska koncentrationen av namnen 
*Dunsjön, Enbågen, Fyrsjön, Timmermon och Skaksjön kan väl också tyckas tala 
för virkestäktsalternativet Ska g-/Skak-, men detta stöd är bräckligt; namnet 
Enbågen är flertydigt (se 4.4), och förlederna Dun- och *Fyre- kan vara enbart 
naturbeskrivande. Med kraftiga reservationer ger jag dock ett visst försteg åt det 
virkestäktsangivande alternativet i Skaksjön. Valet mellan Skag- och Skak- är 
vanskligt; eftersom Skak- öppnar fler sakliga möjligheter och i betydelsen 
'höskak' (skak, -skak) är belagt från det omedelbart intilliggande Björkvik lik-
som från det närbelägna Lerbo och andra Oppundasocknar, räknar jag dock 
främst med denna form. Förekomsten av både ett skag och ett skak med innebör-
den 'fäbindsle' kan ha spelat en roll vid den skriftliga återgivningen av sjönamnet 
i St. Malm. 

4.4. Enbågen 

En liten, numera igenväxt sjö eller tjärn i St. Malm heter Enbågen: Eenbogan 
1683 LMS StM nr 1, Enbogan 1683 LMV C 511:4, Enbogan 1684 LMV C 70-
28:1 kopia vid. 1742, Enbogan 1776 LMV C 70-28:4, Enbogen 1867 glk Aa 22, 
Enebågen 1882 FBA ka 35, Enbågen 1960 T 9GNO. Uttal är: nbbgr„t (GA 31), 
senbbgen (SSg 68). 

Norr om sjön låg förr en bebyggelse som kallades Enboga(torp) eller 
Markus(a)torp: Eenboga SH 1600:10 hjskl, Eenboga SH 1601:17 hjskl, Markusa-
torp SH 1607:9, Een boga torp 1614 ÄL vol. 69:1Ib, Markusatorp 1615 ÄL vol. 
69:1V, Marcustårp 1677 LMV C 13:34. Den var enligt AF 2 (s. 606) avhyst un-
der Eriksberg år 1755. Förleden i Markusatorp åsyftar rimligtvis den Markus i 
Enbåga som omtalas i SH 1600:10. 

Enbågen, som ligger i en sänka, har inte böjd form. Före tillkomsten av den 
dräneringsgrav som går i dälden västerut (jfr FBA ka 35) kan Enbågen åt samma 
håll ha övergått i en långsträckt sumpmark. Från Kalkugnsbacken ett stycke söder 

113 



om Eriksbergs slott sträcker sig en mycket långsmal ägoremsa ända bort till 
Klickesta soldattorp; söder om den lilla sjön beskriver den en svagt böjd båge, 
och närmare Klickesta kröker den på nytt (se ek 9G6g). Även denna ägomark har 
kallats Enbågen (Nedre Enbågen vid sjön och Kalkugnsbacken, ett icke närmare 
lokaliserat Övre Enbågen måhända närmare Klickesta, SSg 66). För att särskilt 
utmärka sjön har man enligt uppgift använt formen Enbågasjön. 

Vid Enbågen skall det ha växt enbuskar. Sjö- och ägonamnet kan vara ellips av 
ett med en(e)båge m. 'båge av enträ' sammansatt namn, som betingats av vir-
kestäkt. I Oppundasocknen Vrena meddelade man 1972 att enbågar, krökta till sin 
växt eller böjda av människor, kunde användas till såghandtag, bågar till ryssjor 
och bågar att samla garn på (SSg 72). Enträ ger ett lämpligt material till pilbågar 
(SAOB E 533 f., enbåge). Från Dals hd, östg. 1., omtalas höbågar av ene (S. 
Klingstedt 1933, ULMA 7238 s. 13) och från Garde sn, Gotl. s. hd, Gotl. 1., 
bågar av ene använda till kobindslen (A. Nilsson 1953, ULMA 21980 s. 13). Om 
ett annat användningsområde vittnar fin1.-sv. enkrok m. 'krok av enträ som 
används t.ex. vid lakfångst vintertid' (Wessman). 

Enbågen kan sålunda vara ett virketagsnamn; jfr bl.a. det dalska naturnamnet 
Skidbåga (Lindan 1954 s. 84). Flera andra tolkningsmöjligheter föreligger dock. 

Från den lilla vägen öster om Klickesta, mot Eriksberg, har man god överblick 
över den långsmala dalen med sjön Enbågen i ena änden. I ett skoglöst eller mer 
glesbeväxt tillstånd kan höjderna norr och söder om sjön ha erbjudit god utsikt 
över sänkan. Denna gör ett markerat intyck. Man måste överväga möjligheten att 
Enbågen är ett jämförelsenamn, en sekundär namnbildning, som innehåller fsv. 
*enebughi, *eneboghi m., nsv. en(e)båge m. 'båge av enträ' med syftning på hela 
den krökande dalen (eller ägan i dess kant) eller en del av sänkan (eller ägomar-
ken).' Med denna förklaring får sjönamnet Enbågen förklaras som ellips av 
Enbågasjön 'sjön i (vid) Enbågen'' eller som resultatet av denotationsförskjut-
ning.3  Uteslutet är kanske inte att Enbågen i en tidigare topografi varit lika 
mycket ett vatten- och sankmarksnamn som ett dal- eller ägonamn. 

Bebyggelsenamnet Enbåga (Enboga) och ägonamnen Nedre och Övre Enbågen 
tillåter en annan formell förklaring av hydronymen. Som redan framhållits bildar 
den långa ägomarken två olika bågar, en vid sjön och en närmare Klickesta. Det 
som bebyggelsenamn brukade Enbåga kan vara en sammanfattande dialektal plu-
ral form med innebörden 'Enbågarna',4  och Enbågen kan som hydronym vara 

Jfr SOSk 7 s. 6 om gårdnamnet Enebågen i Bitviks sn, Kkinds hd, Skar. 1. Gärden ligger vid en vik 
av Vättern. 

2 Jfr bl.a. hydronymen Blåkulla i St. Malm och de i samband därmed anförda exemplen Gråkuntan och 
Hästsveden (5.1). 

3 Jfr bl.a. Modeer 1933 s. 251 if. om  betydelsesekundärer. 
4 Jfr Ericsson 1914 s. 153 om bestämda pluralforrner i sörmländska mäl. 

114 



ellips av ett Enbågasjön som betyder 'sjön vid de två Enbågarna' eller 'sjön vid 
bebyggelsen Enbåga'. Beläggen utan -n i ordslutet (SH 1600:10, SH 1601:17) 
bereder vissa problem vid ett försök att tolka bebyggelsenamnet som ursprung-
ligen oblik form av ett *Enbåge m.; i ett naturnamn eller ägonamn av detta slag 
skulle man vid 1600-talets början snarare vänta bestämd form i St. Malm. 
Bebyggelsenamnsformen Enbåga kan dock vara analogiskt påverkad; gårdnamnet 
Eklången i Ärla sn, österrekarne hd (in ekelang 1278 25/6 Stockholm SRAp, SD 
1 s. 529, eklonghen 1501 14/1 ökna UUBp), vid en likabenärrmd sjö, har formen 
Eklånga i vissa ä. nsv. källor: Ecklånga SH 1554:8 f. 64 v., Ecklånga SH 1594:5, 
Eecldånga SH 1603:5, Ekalonga SH 1611:7, Eeklångha 1628 bskpl Söd. 3:2, Eek-
långa SH 1629:8, Eeklångha 1630 bskpl Söd. 5:2. 

Några äldre belägg för Enbågen som dal- eller ägonamn mellan Eriksberg och 
Klickesta kan jag inte uppvisa. Med de äldsta beläggen som utgångspunkt 
(Eenboga SH 1600:10, 1601:17) måste man överväga möjligheten att bebyggelse-
namnet Enbåga eller sjönamnet Enbågen givit upphov till ägonamnet Enbågen. 

Det om Markustorp i begynnelsen använda Enbåga kan vara resultatet av upp-
kallelse efter gården Enbåga (nu kallad Enebåga) i L. Malma sn, Villåttinge hd 
(Enebåga 1962 T 10HSV). Denna fick säteriprivilegier på 1600-talet (AF 2 s. 468 
f.). En sådan uppkallelse har måhända utlösts av likheten mellan den långsmala 
sänkan med en tjärn och en bebyggelse (Enbåga/Markustorp) invid i St. Malm och 
den långsmala sänkan med Enebågasjön i L. Malma (se nedan); herrgården i sist-
nämnda socken ligger nära den lilla sjön. 

Flera sörmländska sjönamn är eller kan vara sammansatta med bebyggelsenamn 
som tillkommit genom uppkallelse. Ett uppenbart fall är Trosasjön i Rönösock-
narna Lid, Ludgo och Ripsa (T 9HNV); detta namn (Trosa Sj. 1867 glk Aa 24, 
Trosasj. 1906 ek) är bildat till uppkallelsenamnet Trosa, som avser ett intillig-
gande torp i Ripsa (Trosa 1759 KA jb, Trosa 1763 KA jb). Vissa omständigheter 
talar för att sjönamnet Aglan (afflen 1560 RL f. 16 v.-17 r., Afflen 1560 ib. f. 
20 r., Aglan 1696 LMV A 31) i Ytterjärna sn, öknebo hd, Sthlms 1. (Aglasjön T 
10ISV), är bildat till gårdnamnet Aglan vid sjön (Eth torp som hether Affla 1494 
12/1 Hammersta SRAp, Aghla SH 1593:14) och för att det senmedeltida torpnam-
net tillkommit genom uppkallelse efter den stora byn Avla i Gåsinge 
(Gåsinge-Dillnäs) sn i Daga hd (i afla 1366 30/5 u.o. SRAp, SD 9 s. 58).' En liten 
sjö i Gåsinge heter Sjögestasjön (Siögsta Sjön 1718 LMV C 24-1:1, Sjögestasjön 
1865 glk Aa 17, 1969 T 10HS0). Namnets förled åsyftar den intilliggande 
bebyggelsen Sjögesta (Siögsta-Torp 1718 LMV C 24-1:1, Siögesta 1729 KA jb, 
Siögesta 1759 ULA jb LK E II:47, Sjögesta 1865 gik Aa 17). Denna kan ha fått 

Erik Brevner (1942 s. 54) liksom tidigare Hellquist (Hq 1 s. 20) räknar med att gårdnamnet Aglan i 
Ytterjärna är hämtat från den intilliggande Aglasjön. 
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sitt namn genom uppkallelse; jfr sockennamnet Sjö gestad i Valkebo hd, östg. 1., 
och Sjögestad i Vreta klosters sn, Gullbergs hd, samma län, det senare namnet på 
en stor by. Om Sjögesta i Gåsinge inte är ett uppkallelsenamn, har det sannolikt 
bildats med de gamla -sta(d)-namnen som mönster.' Någon anledning att i detta 
fall räkna med betydelsen 'sjökant, strand' hos -sta eller hela toponymen (jfr 
Linde 1951 s. 28 f., DSÅ 6 s. 303) föreligger inte, och man tycks inte heller be-
höva överväga möjligheten att Sjögesta åsyftat en båtstad; se T 10HSO. 

Sjönamnet Åsten i Dunkers sn, Villåttinge hd (T 10HSV), lämnas oförklarat i 
Hq 1 (s. 774): »Enligt uppgift finnes i närheten icke vare sig någon ås eller å, 
efter hvilken sjön kunde ha blifvit uppkallad.» Den lilla sjöns namn sammanhäng-
er utan tvivel med bebyggelsenamnen Åsta (sta GH 32) och Åstängen (öst-
&a GH 32) vid sjön (ek 10H1b). Säteriet Johannesnäs vid Åsten uppges som 
nybygge ha burit namnet Åstängen (AF 2 s. 720 f.). I äldre källor möter bl.a. 
följande belägg avseende bebyggelse på platsen: Åstadz torp SH 1580:18 s. 121, 
åstadz torp ib. s. 418, åstadztorp SH 1586:4, åstaängh SH 1595:14, åstaengh SH 
1597:21 jb, Åssstenge SH 1597:21 tl, Åsta ängh SH 1599:20 jb f. 19 v., åstaengen 
SH 1615:4, Åstäng, Åsteng 1642 KA ml, Ostängen 1663 ULA jb LK G II a:2. 
Sjönamnet (åstn Lacus 1678 LMV C 13:43, Åsten Lacus 1688 LMV C 12-10:1) 
är upptecknat med uttalen öskt (GH 32) och östan (KAd 74). 

I AF 2 (s. 721) framhålls det att namnet Åstängen har sitt upphov i den 
intilliggande sjön. Så kan väl vara fallet, men det tycks inte vara lätt att framställa 
en övertygande etymologi för ett formellt primärt Åsten.2  Man bör därför över-
väga möjligheten att hydronymen bildats till ett bebyggelse- eller ägonamn vid 
sjön. Någon övertygande motivering för att här räkna med app. åstad 'åkant' (jfr 
Linde 1951 a.st. och även Ståhle 1946 s. 432 f.) kan jag inte ge. Åstängen kan 
innehålla mn. Åste, fsv. Aste;3  bakom det nutida Åsten får man i så fall anta både 
reduktion och ellips. Det är emellertid också möjligt att utgångspunkten för alla 
här nämnda namnformer är ett uppkallelsenamn, på 1500-talet *Åsta(d), som 
ingår i Åstadz torp, åstadz torp i SH 1580:18 och framför efterleden -äng(en) 
helt naturligt blivit Åst-; att den som det synes under Vasatiden upptagna bebyg-
gelsens namn varit försett med efterleden -torp utgör inget allvarligare hinder för 

1 Gårdnamnet Brunnsta i Gåsinge (Gåsinge-Dillnäs) sn, Daga hd, synes ha uppkommit under nya tiden; 
bebyggelsen (Brunsta) är upptagen som torp i SH 1599:3. Äldre Brunnsta finns på andra häll i landskapet. 
Ett namn från nsv. tid är Biesta i Floda sn, Oppunda hd; se därom A.-K. Olsson 1973 s. 16, S. Strandberg 
i NoB 62 (1974) s. 57 f. n. 4, ds. i SaoS 1985 s. 61. Andra unga bebyggelsenamn på -sta i Floda är bl.a. 
Bångsta, Grönsta och Skönsta (se A.-K. Olsson 1973 s. 16, 19,23). 

2 
Magnus Olsen (i NoB 12, 1924, s. 55 if.) har sammanställt Åsten med *anst- i fvn, ds: f. 'kärlek', 

got. ansts f., feng. ésr f., fhty. anst f. 'nåd'. 
3 

Se SMP 1 sp. 193 f. om detta mansnamn; vidare Lind sp. 86 f., DGP 1 sp. 74. 
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tanken på uppkallelse.' Former som åstaängh, Åsta ängh och Åstäng kan lätt 
förlikas med uppkallelsealternativet *Åsta(d); det är inte lika tilltalande att här-
leda förledsformen Åstadz ur Åst(a)ängen. Jag är böjd att sätta alternativet 
*Åsta(d) främst bland de möjligheter till härledning som här nämnts eller antytts. 
Ungefär två mil sydväst om Åsten ligger säteriet Årsta i Sköldinge sn, Oppunda 
hd (AF 2 s. 719 f.). Gården kallades tidigare Åsta(d); äldre belägg är bl.a. Åsta 

1557 Ejb, Åstad SH 1561:10 f. 82 v., Åsta SH 1591:11 och Åstad SH 1600:10 
hjsk1.2  Från denna betydande bebyggelse kan torpet i Dunkers sn ha hämtat sitt 
namn. Med uppkallelsealtemativet får man givetvis förutsätta ett senare ellipterat 
*Åsta(ds)sion bakom hydronymen Åsten. 

Det nu skisserade möjliga händelseförloppet i Dunker kan tänkas ha en motsva-
righet i Björkviks sn, Jönåkers hd, där man drygt en mil från Enbågen i St. Malm 
finner den obetydliga Yxstasjön (T 9GS0). En intilliggande gård heter Yxtatorp. 
Äldre belägg för hydronymen är: Yxtan Siön 1650 Oxenst. 2, Yxtasiön 1670 ofå? 
LMV C 2, Yxtan Lacus 1677 LMV C 13:29, Yxtan 1709-17 LMV C 5-11:1, Yx-
stam Lacus, Yxstam (2 ggr) 1710 LMV C 5-160:1, Yxtaren Bergius 1786 s. 3 
(Hansson 1963 s. 26), Yxtan Tham 1852 s. 283. Följande skrivningar avser den 
intilliggande bebyggelsen: Yxten SH 1607:9, Yxstan 1614 ÄL vol. 69:1Ib, yxstan 
1615 ÄL vol. 69:IV, Yxestatorp SH 1619:4 jb, Yxsta SH 1619:4 tl, Yxstan 1625 
bskpl Livg. 7:3, Yxesta Torp 1630-t.? ULA jb LK G II a:l. 

Säteriet Yxtaholm i Mellösa sn, Villåttinge hd (T 1OGS0), har sitt ursprung i 
en by med namnet Yxsta: in yxsta 1329 25/2 u.o. SRAp (SD 4 s. 94), i yxtom 
1438 12/3 Strängnäs UUBp (SMR 712), j yxtum 1440 7/5 Oppunda hdstg SRAp 
(SMR 1141), till Yxsta 1553 18/9 u.o. [lagmanssyn i Oppunda hd] Khlmp, yxsta 
SH 1561:5, Yxsta 1680 KA jb. Egendomen har varit betydande sedan åtminstone 
äldre Vasatiden (AF 2 s. 708 f., Schnell 1971 s. 216); Yxsta var på 1550-talet 
sätesgård för Hans Persson av Forstenaätten (Almquist 1960 s. 112). 

Yxtasjön vid herresätet sammanhänger med Långsjön; 1677 kallades de två 
vattnen yxstaSiögarna (LMV C 13:46-47). 

Elof Hellquist (Hq 1 s. 760 f., Hq 2 s. 39) är böjd att betrakta t-ljudet i 
Björkviksnamnet Yxtan som suffixalt men ger ingen härledning. Yxta i Mellösa 
innehåller efter hans mening ett osammansatt namn på Yxtasjön. Det ligger dock 
närmare till hands att tolka detta Y xta som ett -sta(d)-namn. Möjligheten av 

I  Efterleden -torp kan vara ett rent skriftspråkligt tillägg; jfr det nutida Åsta. Se exempel på icke konstant 
-torp i 7.2.3 och vidare hos S. Strandberg i SaoS 1985 s. 95, 97. Namnet Strängstorp (äldre Strängnäs-

torp) i Kräcklinge sn, Hardemo hd, Ör. 1., innehåller antagligen stadsnamnet Strängnäs enligt Jöran Sahl-
gren i Strängnäs stads historia s. 68 f. Gårdnamnet Strängstorp i Helgesta sn, Villåttinge hd, kan innehålla 
ett uppkallelsenamn; det skrivs Stregnes i SH 1551:11 f. 152 r. men Strägnästorp 1642 (KA ml). 

2  Se Linde 1951 s. 196 f. om Årsta i Sköldinge. 
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hydronymbildande dentalavledning bakom Yxtan i Björkvik kan inte avfärdas 
men ter sig osäker. 

Under nsv. tid har sörmländska bebyggelser kunnat få uppkallelsenamn med ett 
by- eller gårdnamn inom Sörmland eller ett grannlandskap som förebild. Gård-
namnet Banninge i St. Malm kan som Carl Ivar Ståhle (1946 s. 503) framhållit 
vara hämtat från Banninge i grannsocknen Floda. Magnehult (magnahult 1385 
9/11 »laglunanznxss» LSBp), namnet på en bebyggelse i Skedevi sn, Finspånga 
läns hd, Östg. 1. (T 9GSV), ligger sannolikt bakom det nu försvunna Magnehult i 
St. Malm (Magnhult 1718 OAUjb, Magnehult 1743 LMV C 70-92:1). Torpnam-
net Nisse (Hysse 1642 KA ml, Hijsse 1674 SN f. 90 v.) i Björkvik, några kilo-
meter från Yxstasjön (T 9GS0), torde vara ett lån från Hissjö (Hisse) i Floda.' 
Munkeboda i Floda kan i gengäld ha haft ett äldre namn i Björkvik som förebild.2  
Gårdnamnen Hägerbo och Vegred i Mellösa är sannolikt lånade från byn Hägerbo 
i Floda respektive byn Vegred (Västra, Östra Vegred) i Lerbo sn, Oppunda hd.' 
Ett uppkallelsenamn med sin förebild i Vadsbro sn, Oppunda hd, är troligen 
Valltrand i Österåkers sn, samma hd,4  och Krämbol (krämbol SH 1600:10 hjskl) i 
Oppundasocknen Julita tycks vara hämtat från det i samma härad belägna Kräm-
bol, Ö. Vingåkers sn.5  De från 1600-talet belagda bebyggelsenamnen Högbrunn 
och Lövåker i V. Vingåkers sn, Oppunda hd, är enligt Ståhle (1954 s. 80 f.) givna 
efter gårdar med samma namn i Julita. 

Jag håller för möjligt att Yxta(torp) i Björkvik, i äldre tid och nu Yx(s)tan, har 
tillkommit genom uppkallelse efter Yxta i Mellösa och att ett formellt sekundärt 
*Yxtasiön efter ganska kort tid ellipterats till Yxtan. Formen Yxten i SH 1607:9 
kan bero på att Yxtan uppfattats som oblik form av ett namn med det bland sjö-
namn så vanliga ordslutet -en. Uppkallelsealternativet förutsätter att bebyggelse-
namnet förlorat kontakten med sitt ursprung i grannhäradet och i stället identifie-
rats med det ellipterade namnet på Yxtasjön. Andra förklaringar av Yxtan är 
dock möjliga. Sjön ligger längst upp i en rad av tre sammanhängande småsjöar 
som avrinner till Yngaren; ett *Yverste (el. *Yvarste) sio(r) 'den översta sjön' 
har kunnat ge ett sedermera ellipterat *Yfstesio(r), vars -fs- omvandlats till 
-ks-.6  Sjöns belägenhet längst upp i raden kan — om det förbindande vattendraget 
varit tillräckligt stort (jfr LMV C 13:29) — ha gjort det naturligt att ha båtplatser 
just där. Ett som bebyggelsenamn brukat *Eksta(de)n eller *Öksta(de)n 

3 Se S. Strandberg i SaoS 1985 s. 61. 
4 Se S. Strandberg i KaHÅ 1987 s. 9. 

6 Jfr ModUr 1933 s. 68 om Norstö, H. Ställ i Rättvik 3 s. 54 (med hänv. till Bror Lindén) om Nittsjö 
samt DSÅ 5 s. 208 f. om Overstdam och Ovstbxk. Om -fs- > -k,s- se Elmevik 1967 s. 83 ff., ds. i OUÅ 
1974 s. 36 f. 

Se S. Strandberg i OUÅ 1983 s. 59 f. om Hissjö. 
2 

Se S. Strandberg i Uppsalastudier i namnforskning s. 123. 

s Se S. Strandberg i JHÅ 1985 s. 34 f. 
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'båtstaden för ekan (ekorna)' eller ett med ekstad eller ökstad (fsv. 
*ekiostadher, *Okiostadher m.) sammansatt sjönamn ter sig inte orimligt på 
denna plats. Ljudutvecklingarna *tkst- > 7 kst- (senare Ykst- genom anslutning 
till yx, yxa) och *Ökst- > Ykst- (> lkst-) är båda tänkbara.' Upptecknade former 
är bl.a. (KBm 36) ikstan (beb.), ikstaffin (sjön) och fikstan (beb.), Pkstafan 
(sjön). 

Vi återvänder nu till Enbåga och Enbågen i St. Malm. Uppkallelse efter 
Enbåga i L. Malma sn är ett fullt rimligt förklaringsaltemativ för gårdnamnets 
del. Det är mycket tänkbart att ett *Enbågasiön 'sjön vid Enbåga' ellipterats till 
Enbågan, ett namn som kunnat få nominativen Enbågen genom att Enbågan upp-
fattats som en dialektal form eller en (föråldrad?) skriftspråksform av ett namn 
motsvarande app. enbåge m. 'båge av enträ' eller helt enkelt genom analogisk an-
slutning till andra sjönamn på -en. Efter den lilla sjön kan ägomarken Enbågen ha 
fått namn. 

Här återstår att behandla ännu ett huvudaltemativ vid förklaringen av Enbåga. 
Den etymologiska diskussionen berör i detta fall också namnet Enebåga i L. 
Malma. Äldre belägg för sistnämnda toponym är: in ... enbugha 1365-67 Raven 
von Barnekows räkenskaper s. 26,2  j enboghum 1447 1/6 österrekame hdstg 
Strängnp (BSÄK 2:7 s. 130), j enbughum 1447 15/6 Österrekame hdstg SRAp, j 
enboghom 1501 14/1 ökna UUBp, y enbogha SH 1551:11 f. 149 v., enbogga SH 
1553:2 hjfjreg s. 67, Enboga SH 1554:11, enboga Silvsk. 1560 vol. 2:3a, enbogha 
SH 1561:5, Enbågen 1637 LMV C 4:70-71. Det upptecknade uttalet är .nbirga 
(GH 32). Vid herrgården ligger Enebågasjön (Enbåga sjön 1637 LMV C 4:70-
71, Enbougn Lacus 1693 LMV C 9:3); den uppfyller en mindre del av en mycket 
långsmal, svagt böjd, av skog omgiven sänka med ägomark (T 10HSV). Sjön har 
beskrivits som grund och dyig. 

Enebåga i L. Malma innehåller troligen inte app. en(e)båge 'båge av enträ', 
trots att topografin vid gården gör det tilltalande att anta jämförelse med en båge 
bakom ortnamnet. Det konsekvent uppträdande En- i stället för Ene- i de äldsta 
beläggen försvårar en sammanställning av detta Enebåga med enbuskar, envirke 
eller föremål av enträ.3  Analogisk förkortning av förleden i ett ursprungligare 

Jfr L. Hellberg 1967 s. 150 ff. om  Yxhult m.m. Se kap. 3 omé >I och 2.1.6 om delabialisering av y, 
om ö >y Noreen 1904 § 106:2, WesAn 1968 § 36, 38:7. Om eka, öka se bl.a. Noreen 1904 § 69:7, 71:3, 
E. Olson i ANF 29 (1913) s. 51 f., SAOB E 359 f. och Hellquist 1948 s. 176, om stad 'båtlänning', båt-
stad, ekstad (ökstad) Ståhle 1946 s. 431 f., Lindén 1947 s. 101 ff., Linde 1951 s. 30 ff., om Ek(e)sta tol-
kat som 'landningsplatsen för ekan' G. Linde i NoB 34 (1946) s. 123. 

2 BSH 1 s. 78 (och naturligt nog även B 21 s. 14) har formen Enbugla på motsvarande ställe. Originalets 
form, enbugha, är dock tydlig. 

3 Se Fries 1957 s. 28, 63 om ene-, Ene- i tidigt belagda appellativ och ortnamn; jfr a.a. s. 55 (Eneby) 
och Söderwall (sammansättningar med ene-) samt de mycket talrika beläggen i OAUm för namn med fsv. 
Ene- i förleden. 
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*Enebugha är tänkbar' men, liksom tidig apokope, mindre sannolik; ett *Ene  
bör ha haft gott stöd av andra sammansättningar med ene-, Ene- och överhuvud-
taget av ortnamn med tvåstavig förled. 

Vid sidan av de från svenskt riksspråk bekanta orden envis och enträgen finns i 
nordiska språk en rad adjektiv på ein-, en- som uttrycker envishet, ihärdighet, 
motsträvighet, egensinne eller liknande egenskaper. I SdmL (s. 10, 222) finner 
man enbetter 'envis', enbcender 'tredsk, envis' och enlunder 'egensinnig'. Andra 
exempel är fsv. enstrcengdher 'envis, egensinnig', enthrar 'ds.', enthrwtter, en-
thrcettin 'ds.' och fvn. einardr 'fast, stadig; trofast' (jfr fsv. enhxrdhe f. 'envis-
hee),2  einlyndr 'envis', einrar 'självrådig, envis'. Jfr fsax. enhard 'mycket hård; 
fientlig', enstridig 'hårdnackad' (Holthausen 1967 s. 15), fhty. einfieri 'ensidig, 
ihärdig', einherti 'ståndaktig', einratlihho 'ihärdig, hårdnackad', einrih tig 
'oböjlig, sträng', einstriti 'envis, motspänstig' (Althochdeutsches Wörterbuch) 
och mhty. einkriege 'egensinnig', einrihtec 'ensidig' (Lexer). 

Ur nutida nordiska mål kan anföras: einarden 'bitsk; tvär; envis' (Torp 1919 s. 
86, NO), enbatig(er) 'envis, svårhanterlig' (Regna sn, Finspånga läns hd, östg. 1.; 
P. Aggemark 1945, ULMA 16251), enbäg 'envis' (SvLm 1906 s. 59, Rietz s. 70), 
enbänd 'envis, halsstarrig, tredsk' (SAOB E 565), enbänt 'motsträvig, envis' 
(Rietz s. 118), e(n)fäng(der) 'envis, tröttsam' (UUB Ihre 98:21, Wennberg, Rietz 
s. 118), enhyggd 'envis, förtretlig, hårdnackad' (Rietz 5. 118), enhärden '(om 
väderlek) ihållande, envis' (OFSF), enlager 'svår att göra till lags' (Regna sn; E. 
Lagergren 1899, ULMA 175:47), e(n)rak(er) 'envis, påstridig' (Rietz s. 121, 
Lönnerholm 1972 s. 96, Västgöta-Bengtsson 1981 s. 27), enrodd 'envis, halsstar-
rig, styvsint' (OFSF), enspänd 'envis' (Wennberg), ensträngd(er) 'envis' (Närke; 
GDj 1860-t., ULMA 28083:1 s. 163; vidare OFSF, OÖD), enstyrog 'envis, enve-
ten' (OFSF), entrå 'envis' (Rääf 1859, Rietz s. 120) och enträt(t)en 'envis, trät-
girig' (Rääf 1859, Rietz s. 120). 

Det har visat sig lätt att påträffa adjektiv på en- med abstrakt betydelse. Kon-
kret innebörd har fin1.-sv. enbändog '(om virke:) vind, skev' (OFSF) och sv. dial. 
enrak 'käpprak' (Hammarö sn, Karlstads hd, Värml. 1.; 0. Ekman-Larsson 1934, 
DAL 2399). Av intresse med tanke på en-sammansättningarnas betydelseutveck-
ling är inte minst ord som sörml. och fin1.-sv. enrodd '(om båt) som (vid rodd) 
vill gå åt ena sidan' (Rietz s. 119, Wessman) och enstyrd '(om båt el. kälke) som 
drar sig åt ena sidan' (OFSF). 

Lennart Elmevik har framhållit att fnord. ein- (fvn. ein-, sv. en-) (< urn. 
*aina-) har innebörden 'framför andra, enastående' eller, allmänt förstärkande, 
'helt; mycket' e.d. i ord som fvn. ein(h)arr 'fast bestämd, utan att vackla i beslut 

Att beakta är i så fall en 'Juniperus', räkneordet en och sammansättningar som exempelvis (se vidare 
nedan) enbander och endrokt (Söderwall). 

2 Se bl.a. de Vries 1962 s. 96 f. om einart5r. 
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eller handling', einmåll 'påstridig', einrainn 'fast besluten' och einteiti 'helt väl 
till mods'. Denna framhävande eller förstärkande funktion har enligt Elmevik 
också en- i enträgen, envis och andra ord med samma eller liknande betydelse.' 

Ett nordiskt adjektiv einbugen, enbugen, enbågen (jfr SAOB B 4693) uppvisar 
både konkret och abstrakt innebörd. I en ordlista med årtalet 1735 redovisar 
Petrus Fröling adj. e(n)bugen lom] krokig stock eller annat som har en krok' 
från St. Malms östgötska grannsocken Skedevi (UUB Ihre 96:5 s. 1): »hästen drog 
at han stod enbugen 3: at ryggen kröktes.» Jfr bugen 'krokig' och twäbugen 'som 
har 2 krokar' i samma källa (a.st.). Att anföra är vidare no. einbugen 'självklok, 
envis' (Aasen, NO), sv. dial. enbugen 'som har en krok' (anonym, UUB Ihre 
96:15 s. 4) och enbogen 'envis, motsträvig' (Lönnberg s. 55, Ålander 1935 s. 
138) samt västm. enbögen 'envis, svår att styra (om dragare)' (Fellingsbro sn och 
hd, Ör. 1.; GDj 1860-t., ULMA 28083:1 s. 159). Med tanke på St. Malms geo-
grafiska läge är beläggen från Västmanland och Östergötland av särskilt intresse. 

Med orden »när det, som man giör, intet wil gå wäl, så är det ebänt» förklarar 
Fröling (UUB Ihre 96:5 a.st.) östg. e(n)bänt 'motsträvigt', som på olika sätt står 
enbugen, enbågen nära. Med den abstrakta betydelsen 'motsträvig' e.d. kan adj. 
enbågen föreligga i ett sjö- eller ägonamn vid Eriksberg i St. Malm, ett namn 
som måhända betingats av svårigheter vid slåtter, betesgång eller odling i dalsän-
kan med tjärnen; uppgifter från orten om platsens karaktär utesluter ingalunda 
detta alternativ. Förtretligheter i samband med fiske är en annan tänkbar namn-
givningsgrund; en sagesman hade hört berättas om fiske i Enbågasjön. Det från 
1600-talets början belagda bebyggelsenamnet Enbåga vid dälden gör det möjligt 
att överväga ett ägobetecknande dialektalt *Enbåga som innehåller feminin form 
på -a av adj. enbågen;2  med göl f. som underförstått grundord kan ett sådant 
*Enbåga f. också ha använts om vattensamlingen på platsen. Med detta osäkra 
alternativ får man snarast anta att det nutida sjö- och ägonamnet Enbågen är for-
mellt sekundärt eller innehåller en mindre dialektalt präglad femininform av 
adjektivet. Som redan antytts (exemplet Eklånga ovan) kan dock ett maskulint 
Enbågen, sedan det blivit bebyggelsenamn, ha omformats efter mönstret av En-
båga i L. Malma. 

Dalsänkan mellan Kalkugnsbacken och Klickesta soldattorp har i motsats till 
den nutida ägomarken Enbågen inget mera markerat knä, men på andra sidan 
soldattorpet gör sänkan en kraftig sväng mot söder med sin ena arm. För ett En-
hågen avseende dälden kan betydelsen 'som har en krök' motiveras. Alternativet 
'motsträvig' e.d. är också tilltalande. Många svenska ägo- eller naturnamn vittnar 
om oländighet, svårigheter vid odling eller andra problem. Välbelagda förleder 

2 Jfr bl.a. Rietz s. 248 (hea f. av adj. heden), Hesselman 1905 s. 30 f., 43, Ericsson 1914 s. 157, 
Modeer 1946 s. 43 ff., Wessh 1968 § 145:4, Otterbjörk 1982 s. 56. 

1 L. Elmevik i SaoS 1978 s. 83, ds. i SaoS 1982 s. 77ff.. ds. i Florilegium Nordicum s. 110. 
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är Elak-, Ond- och Stygg-. Harry Ståhl har dragit fram en mängd hithörande ex-
empel, bl.a. Gråten, Omaket och Pinan.' 

Adj. envet(t)en ingår enligt Hellquist (Hq 1 s. 110, Hq 2 s. 7) troligen i sjö-
namnet Envättern i Vårdinge sn, öknebo hd, Sthlms 1. Detta har skrivits Een-
wetten 1696 LMV A 31, (Lilla) Enweten, (Stora) Enweten [senast] 1741 LMV A 
117-27:1, (St.) Enveten 1871 glk Aa 45 och (L., St.) Envättern 1962 T 10HSO. 
Upptecknade uttalsformer är envkatz, cinvittroz, anbittn (NL 09) och ienvcetn 
ä. (GZ 35).3  Stora Envättern uppges ha klart vatten och stränder med stenar eller 
hällar; sank mark finns i viss utsträckning vid sjöarna. Om adj. envet(t)en ingår i 
hydronymen, kan orsaken därtill möjligen vara oländig terräng eller besvärligt 
fiske.3  

Enebåga i L. Malma kan innehålla en sidoform till adj. enbågen, ett fsv. 
*enbughi, *enboghi 'böjd åt ett håll' och kanske också 'envis, motsträvig' e.d., 
som substantiverats vid namnbildningen; jfr fvn. adjektiv som hamstoli 'från 
vettet', hernumi 'härtagen' och sundrslita 'söndersliten' (vid sidan av de liktydiga 
formerna hamstolinn, hernuminn och sundrslitinn) och vidare fsv. enlita 
'enfärgad', ensinna 'envis' och fvn. einhugi 'fast bestämd'.4  Även ett app. 
*enbughi,*enboghi m. 'böjning (åt ett enda håll)' är tänkbart; jfr fsv. enda ghi m. 
'bestämd dag', fvn. eindagi m. 'utsatt tid', fsv. en/loma f. 'ensamt hörn' och en-
Orne m. 'enhörning'. Som framgått ovan är syftning på terräng eller ägomark 
med böjd form fullt möjlig i fallet Enebåga. Ännu en möjlighet att tolka Enebåga 
skulle ett fsv. *enbughi,*enboghi m. eller *enbugha,*enbogha f. med betydelsen 
'envishet', 'motsträvighet' e.d. erbjuda; jfr fsv. enbcenda f. 'envishet', enthrcetta 
f. 'envishet, halsstarrighet' och sv. dial. envisa f. 'envishet' (Söderwall, Rietz s. 
120, Wessman). Se Olson 1916 s. 415 ff. om  svagt böjda adjektivabstrakter och 
jfr beträffande själva namntypen bl.a. de ovan anförda toponymerna Gråten, 
Omaket och Pinan och även Eländigheten, namnet på en besvärlig slåttermyr (H. 
Ståhl i OUÅ 1941 s. 28). 

Enbågen i St. Malm är ett flertydigt namn. Det kan vara ett av en(e)båge 
'enbåge' bildat jämförelsenamn. Virkestäktsaltemativet bör övervägas, bl.a. med 

H. Ståhl i OUÄ 1941 s. 26 ff. Se vidare 7.1.6. 
2 Innehåller namnet adj. enveten, beror -ern rimligtvis på analogisk påverkan. Envättem ligger nära den 

stora sjön Yngem i vars namn -ern är oursprungligt (se 8.3). Inflytande från andra namn på -ern, däribland 
Vättern, och -aren-namnen är också tänkbart. 

3 Jfr Hq 3 s. 76 f. om sjönamn innehållande ord för 'ond', 'farlig', lömsk', 'besvärlig' mm. Torsten 
Zetterquist (i Täljebygden 1947 s. 63 f.) vill sammanhålla Envättern med enveten; han anför Fisklösen i 
Vårdinge som en annat »karaktärsnamn». Jfr Hq 1 s. 585, Hq 3 s. 77, SOÄ 13 s. 122, OGB 1 s. 142 f. om 
ett Sturven i Göteborgstrakten. 

4 Se Wessen 1914 s. 135 ff. om  nordiska adjektiv av n-stamstyp, bl.a. nisl. einhli5a 'ensidig' (s. 138), 
einräma 'enstämmig', fvn. einskipa 'med endast ett skepp' (s. 140) och fvn. einbjarga 'som hjälper sig 
själv' (s. 143) samt Torp 1974 s. 13 ff. om  bl.a. ord som hamstoli och hernumi. 
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tanke på namnen *Dunsiön, Skaksjön och Timmermon i omgivningen. 
Bebyggelsenamnet Enbåga vid sjön bereder vissa, dock långtifrån oöverstigliga 
problem vid tolkningsförsök i sådana riktningar. Uppkallelse efter En(e)båga i L. 
Malma är ett formellt enkelt alternativ, vars förutsättningar bortsett från det 
språkliga och topografiska dock är osäkra. Härledning ur adj. enbågen i konkret 
eller abstrakt betydelse är ett både språkligt och sakligt tilltalande alternativ, som 
bl.a. ger möjlighet att sammanhålla Enbågen med Enebåga i L. Malma. 

Jag vill i St. Malm inte räkna med uppkallelse i första hand, eftersom Enbågen 
och Enbåga där tillfredsställande kan förklaras på annat sätt. Det är svårt att 
påvisa något starkt sakligt stöd för uppkallelsealternativet. I vilken utsträckning 
området vid Enbågen i äldre tid utmärkts av enbuskar är svårt att avgöra. Meto-
diskt är det tilltalande att försöka sammanhålla Enbågen i St. Malm med Enebåga 
i L. Malma, som sannolikt inte har med ordet en(e)båge 'båge av enträ' att göra. 
Det är ovisst om de äldst namnbärande lokaliteterna i L. Malma och St. Malm vid 
namnbildningen framstått som påtagligt besvärligare än andra av motsvarande 
art. Ett påtagligt förhållande är däremot förekomsten av en långsträckt, böjd ter-
räng- eller ägoformation på båda platserna. Med alla reservationer är jag böjd att 
ge ett visst företräde åt den böjda formen som namngivningsmotiv i både L. 
Malma och St. Malm. Om Enbågen i St. Malm med sådan bakgrund innehåller 
app. en(e)båge 'båge av enträ', ett mot grannsocknen Skedevis enbugen 'krökt' 
svarande adjektiv eller ett annat ord, måhända det som ingår i Malmanamnet 
Enebåga, är dock mycket svårt att avgöra. 

4.5. Fjättersjön 

En mindre sjö i ösmo sn och Nynäshamn, Sotholms hd, Sthlms 1., heter Fjätter-
sjön: Fiätter Siön 1687 LMSt ösmo sn nr 4, Fiäller Siöön 1687 LMV A 125-
46:1, Fiätter Sjön 1716 LMSt Ösmo sn nr 35, Fjättra sjön 1873 glk Aa 51, Fjät-
tersjön 1978 T 9INV. Som namn på detta vatten har upptecknats Dietajou (ER 
31) men också Datan (RJw 14, ULMA 114:1 (d) s. 264); ek (1912) har formen 
Fjättern. 

Vid den lilla sjön Fjäturen möts gränserna för Täby köping, Danderyds skg, 
Sollentuna köping och hd samt Fresta sn, Vallentuna hd, allt i Sthlms 1. (T 
101NY). Elof Hellquist (Hq 1 s. 160 f.) har behandlat sjöns namn under uppslags-
formen Fäturn och därvid åberopat en uttalsform (jfr 2.1.5 om uppländska for-
mer som fäder 'fjäder' och fät 'fjät'). Det äldsta i Hq 1 anförda belägget, Fjä-
turn, är hämtat från Tham 1850 (s. 7). 

F(j)äturn (Fiätturen u.å. LMV B 5 enl. excerpt i OAU, Fiäturen Sjön 1737 
LMSt Sollentuna sn nr 14) är enligt Hellquist ett jämförelsenamn, fsv. *F(i)xtur, 
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motsvarande fsv. fixtur m. 'fjätter, boja' (jfr Hq 3 s. 70, 80 f.). Samma innebörd 
tillskriver han Fjättrasjön (nu Fjättersjön) i ösmo sn (jfr därtill NG 3 s. 150, 
NE s. 51, ödeen 1927 s. 74, Venås 1987 s. 168). 

Att Fjäturens form skulle ha föranlett en jämförelse med en fjätter av något 
slag är ett föga övertygande antagande; sjöns form tycks inte vara påfallande i 
något avseende. Också för ösmosjöns del är jämförelsealtemativet högst osäkert. 
Som framhållits på annan plats i avhandlingen (kap. 2.1.6) har Hellquist i vissa 
fall varit alltför benägen att räkna med sjöamas form som namngivningsgrund. 

Att säkert belägga ord för mindre ansenliga örter i sörmländska sjönamn har 
visat sig vara svårt.' Möjligheten att Fjättersjön är bildat till växtapp. fjätterört 
(fjättergräs)2  bör dock hållas öppen. Ett namn som Fjäturen kan tänkas vara 
avlett med ett direkt hydronymbildande -ura-.3  Utan att slutgiltigt binda mig för 
ett visst tolkningsalternativ vill jag här peka på möjligheten att Fjättersjön och 
Fjäturen åsyftar virkestäkt. 

Sv. dial. fjätter m. (jfr fsv. ficetur 'fotboja') har använts i betydelsen 'bindsel 
för djur, hälla, tjuder'.4  Jfr häls. fjätterskag (-skap, -skav) n. 'jämkedja eller 
järnlänk närmast hästen på tjuderrep'.5  I äldre tid gjordes bindslen till djur av trä 
(vidjor).6  Ortnamn på Fjätter- kan a priori tänkas åsyfta god tillgång på lämpligt 
material till sådana fjättrar. 

Fjätter m., fjättra f. eller andra hithörande former, bl.a. sönnl. fjätter f., har 
haft vidsträckt användning i betydelsen 'fjätter på släde eller kälke', sålunda med 
syftning på de stolpar eller trästycken som förbinder medama med slädens eller 
kälkens övre del; se t.ex. Rietz s. 162, Långström 1955 s. 227 ff., 00D, Aune 
1976 s. 33 ff., NO 2 s. 1378 f. och OFSF 2 s. 79. Dativformen fjQtrom i Sigrdri-
fumål 15 avser fjättrar på en släde (se bl.a. Aune 1976 s. 35). För tillverkningen 
av slädar har man eftersträvat passande virke till bl.a. medar och fjättrar. Ragna 
Ahlbäck (1945 s. 74) framhåller att vissa skakelslädar av äldre typ i Finlands 
svenskbygder haft självvuxna fjättrar. I Åsle sn, Vartofta hd, Skar. 1., har man till 
slädmedar utvalt lämpligt krökta björkstockar. Även fjättrar har tillverkats av 

Jfr S. Strandberg i SaoS 1988 s. 131; vidare Indrebei 1924 s. 275. Till diskussionen om det principiellt 
viktiga sjönamnet Misteln (S. Strandberg i a.a. s. 130 f.) kan fogas en hänvisning till Gösta Holms utred-
ning i MASO 13 (1972) s. 57 ff. om  växtbeteckningen mistel; Holm är böjd att se mistel som ett sent inlån i 
svenskan. Om växtapp. mistel inte användes i Sörmland under forntiden, blir det ännu mer tilltalande att 
förklara Misteln som en med samma appellativ ej samhörig, denominativ avledning med -ila- eller ett annat 
-1-suffix. 

2 Se om fjätterört m.m. Lyttkens 1904-15 s. 1588 f., SAOB F 727. 
3 Se om -ura- i 8.4. Om Fjät(-) i hydronymer se H. Stähl i IF 6.7.1946; jfr L. Elmevik i SvLm 1971 s. 

101, B. Lindén i NoB 57(1969) s. 16 n. 35, H. Lindberg i OUÅ 1971 s.48 ff. 
4 Se bl.a. Wennberg (fjäter), SAOB F 726 f. (fjätter) och OÖD (fjätter). För fjättra f. ger Gotländsk 

ordbok betydelserna 'vidjor som kor binds fast vid krubban med' och lästbindsel (själva björkvidjan)'. s Se Räf 1968 s. 107 f. med belägg och hänv. 
6 Se 4.3 (Skaksjön); vidare Levander 1943 s. 174, ds. 1944 s. 218. 
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böjt björkvirke; därigenom erhölls största möjliga hållfasthet, tillfogar meddela-
ren (E. Sandberg 1946, ULMA 17434 s. 171 f.). 

Jag finner det tilltalande att söka förbinda hydronymen Fjättersjön i ösmo 
med virkestäkt för fjättrar av det ena eller andra slaget. Samma möjlighet bör tas 
i beaktande vid tolkningen av Fjäturen i Uppland. Virkestäkt kan också ligga 

bakom Fjätternäs i Runtuna sn, Rönö hd, ett numera obrukligt bebyggelsenamn 
(Fjätternäs 1759 ULA jb LK E 11:47, Fjetternäs eller Hårstaqvarn 1825 
KKAjb), och det som ägo- eller naturnamn kvarlevande Fjätternäs (ek 10H0a) i 

L. Malma sn, Villåttinge hd (Fietternääs 1674 SN f. 204 v., Fiätternääs 1685 

LMV C 14:158). 

4.6. Andra ortnamn vittnande om virkestäkt 

På skilda håll möter man vittnesbörd om den uppmärksamhet som i det äldre 
lanthushållet ägnades åt sökandet efter och valet av virke lämpligt för vissa än-
damål. Under rubriken Virkets anskaffning och förvaring ger Lars Levander 
(1944 s. 136 ff.) intressanta upplysningar om hur man gick till väga. Han fram-
håller att den allra största delen av virket anskaffades »genom direkt utväljande i 
skogen av ett trädparti, som hade den önskade formen. Varje någorlunda slöjd-
kunnig man hade under slåtter, lövtäkt samt ved- och timmerhuggning ständigt 
sin uppmärksamhet fäst på möjligheten att använda de trädbildningar, han såg, till 
yrken av olika slag.» Av en stor masurknöl på en björk kunde en skål tillverkas, 
en tjurig nordsida av en tallstam gav skidvirke och en utväxt på en björkstam yx-
skaftvirke; »på olika sätt krokigt vuxna delar av björk blevo ämnen till släd-
medar, sidomedar (hävlar) och repkrokar, skakelträn och han/krokar». 

Ortnamnslitteraturen saknar inte exempel på att olika slags toponymer tolkats 
med virkestäkt som förmodad namngivningsgrund. Virkestäkt för tillverkning av 
farkoster antas ligga bakom vissa ortnamn innehållande ordet skepp. Se SOÄ 9:1 
s. 270, B. Lindén i Gruddbo på Sollerön s. 511 f. och Brevner 1942 s. 190 ff.; jfr 
SOH 1 s. 81 om Snäckhult och SOH 2 s. 257 om Knarrhult. Namn som 
Vagnhester och Vagnhult har ansetts kunna åsyfta platser där man skaffat sig trä 
till vagnar eller vagndelar (Ekenvall 1942 s. 70 ff., SOSk 13 s. 111); jfr J. Sahl-
gren i NoB 11(1923) s. 129, E. Lid61 i NoB 19 (1931) s. 96 f. och SOJö 2 s. 28 
om Hjulvhult (*Hiulvedhehult), Sk0 1 om Axlahult (s. 110) och Hjulahult (s. 
117) och därtill Långström 1955 s. 137 ff. om  hjulved 'virke till (vagns)hjul'. 
Till den senast exemplifierade gruppen kan Skaksjön i St. Malm höra (4.3). Även 
Hjularen i Helgesta sn, Villåttinge hd (T 9HNV), kan åsyfta virkestäkt; uteslutet 
är dock inte att den lilla sjöns namn i stället bildats till ett Hiulartorp innehållande 
app. hjulare 'hjulmakare', kanhända brukat som tillnamn (jfr bl.a. L. Peterson i 
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NoB 74, 1986, s. 162 f.). Äldre belägg är bl.a.: Juhlare Torp 1674 SN f. 171 v., 
Jutårp 1677 LMV C 13:44-45, Juhlaren (beb.) 1685 KA ml, Jularn, Juhlarn 
(beb.) 1693 ULA Helgesta kyrkoarkiv C 1 f. 121 v., Jularen Lacus, JulareTorp, 
Gambla Julare Torp 1704 LMV C 28-39:1, hiulartorp 1720 KA jb. 

Av särskilt intresse med tanke på namnet Fjättersjön är toponymer som åsyftar 
virkestäkt till slädar eller vissa delar av slädar. Trä med tjur, av särskilda växt-
förhållanden betingad förhårdnad, har eftersträvats för vissa ändamål. Bror Lin-
c161 (i Orsa 1 s. 558 f.) framhåller att vattendragsnamnen Slidåbäck, Skidbäcken 
och Skidvasseln i Orsa sn, Mora och Orsa tg, Kopp. 1., kan ha fått namn av att 
slädvirke respektive skidvirke hämtats i däldema däromkring: »i bäckslänter 
bruka tall och björk växa så, att de bli krökta närmast roten, och som bekant 
gjordes skidor förr ej sällan av talltjur». Lars Hulekn (1952 s. 96) har övervägt 
samma namngivningsgrund för ett Slädabacken i Munsala kommun, Österbotten. 
Det är inte uteslutet att krokvuxet slädvirke på den namnbärande höjdens slutt-
ningar ligger bakom förleden i Slcedhamar (i slcedhambre1399 30/10 u.o. SRAp, 
SRP 3039, j slwdhhambrum, Datum slcedhhambra 1404 3/2 Slädhammar SRAp, 
SDns 1 s. 319), det äldre namnet på Stenhammar i Flen.' 

Ander, andor, andra och anderstång är olika folkmålsord för (trä)skoningen 
under släd- eller källcmedar. Formen andra f. är väl styrkt från Mälarlandskapen. 
Ordet andurstang f. 'stång under slädmed' möter i Västgötalagen (VgL s. 357); 
belagt från gammal tid är också det hithörande verbet andra 'förse med 
träskoning' (andra alla tina sleda Söderwall suppl.). Innebörden 'träskoning un-
der båt' hos andra f. är meddelad från bl.a. Sörmland. Fvn. pndurr m. har till-
skrivits betydelsen 'snöskida', känd från motsvarande ord i svenska dialekter 
('sparkskida'). Fi. antura 'sula' anses vara inlånat från germanskt håll.2  

Till andror eller andurstänger valdes särskilt hårt virke. Man ville gärna ha 
lönnträ till andror (ånnrer), men alm gav också ett lämpligt virke, omtalar Imber 
Nordin-Grip i uppteckningar från St. Malms sn (1937, ULMA 10922 s. 125). För 
fin1.-sv. anderstång lämnar OFSF (1 s. 37) bl.a. översättningen 'skoning av tall-
tjur (även gran- eller gräntjur, björk) under slädmed'? Erik Modin (i På skidor 
1927 s. 101 if.) framhåller den betydelse virke med tjur haft vid skidtillverkning 
och skoning av slädmedar. Granträd med tjur fann man oftast på vattensjuka 
låglänta marker, i myrlaggar eller efter skogsåar och bäckar, »där träden lutade 

2 Se om andor, andur, andra bl.a. Rietz s. 9, SAOB A 1359 f., ODS 1 sp. 567, Torp 1919 s. 5, Hell - 
quist 1948 s. 21. Jöhannesson 1956 s. 60, de Vries 1962 s. 687, NO 1 sp. 85 f., OFSF 1 s. 36; vidare 
hänvisas till OSDs. Från Lunda och Tunabergs snr, Jönåkers hd (båda gränsande mot Tuna, där Anderbäck 
ligger) uppger Erik Abrahamson betydelsen 'träskoning under båt' för andra (indra) f. (OSDs); jfr NO 1 
sp. 86, OFSF 1 s. 36. 

Sej övrigt bl.a. Ahlbäck 1945 s. 74 (anderstänger av björk eller gran) och G. Berg i KL 16 sp. 241. 

t 
Se S. Strandberg i SaoS 1988 s. 126 med litt.-hänv. till andra tolkningsförslag. 
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över vattnet med av detta undergrävda rötter». Den kortare sparkskidan, andurn 
(annaren), gjordes vanligen av björk (s. 109). 

Ragnar Jirlow (i På skidor 1935 s. 30, 33) har beskrivit hur man sökte efter 
träd med tjur. Utvalda träd kunde få stå på tillväxt, ibland 5-6 år. Kådavsönd-
ringen och den därav följande tjurbildningen kunde påskyndas genom borthugg-
ning av en viss del av stammen. I Edsele sn i Ångermanland förekom det att man 
gjorde en reva i ytan på en björk för att få svallved, lämplig till virke (F. Berg-
vall 1972, ULMA 28641 s. 140). Från Västergötland berättar Linnar Linnarsson 
(1949, ULMA 20232 s. 4) att man ej sällan tillgrep särskilda åtgärder för att få 
träd att växa bågformigt och därmed ge önskat virke. 

Skidbäcken och Skidvasseln i Orsa är redan nämnda. Lindén (1954 s. 84) har 
också behandlat namnen Skidbåg(a)berg eller Skidbågaåsarna och Skid(båga)-
bäcken i Våmhus sn, Mora och Orsa tg, Kopp. 1. De utgår efter hans mening från 
ett *skidbåge m. 'krökt stycke träd, lämpligt till skidvirke'. På åsarnas sluttning 
ned mot Skidbågabäcken har det funnits och finns alltjämt, meddelar han, 
krokväxta tallar med segt virke som lämpat sig till skidor. 

Mot den bakgrund som nu tecknats är det mycket tilltalande att räkna med vir-
kestäkt bakom förleden i ett gammalt sörmländskt ortnamn som Anderbäck i 
Tuna sn, Jönåkers hd. Äldre belägg för detta bynamn är bl.a.: (j) anderbek 1366 
9/5 Stigtomta ting UUBp (SD 9 s. 47), anderbxk 1379 6/7 u.o. SRAp (SRP 1436), 
(j) anderbek (2 ggr) 1384 11/6 Stigtomta ting SRAp (SRP 2025), (i) andrabxkke 
1409 1/9 Strängnäs SRAp (SDns 2 s. 148). 

Karl Axel Holmberg (1969 s. 88 ff.) tar upp Anderbäck vid sin behandling av 
Antuna (fsv. Andar-, Andra- o.d.) i Eds sn, Sollentuna hd, Sthlms 1. Han nämner 
även bynamnet Andra i Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1., viknamnet Ander-
viken i Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd, Söd. 1., och sjönamnet Åndern i Heds sn, 
Skinnskattebergs hd, Västm. 1. Holmberg håller för sannolikt att Anderbäck har 
samma förled som Antuna och överväger möjligheten att det senare innehåller en 
motsvarighet till fvn. Qndurr m., andri m. 'slags skida', no. andra f. 'beslag under 
slädmed'; även sv. dial. andra, andur f. 'skoning under slädmed' anförs. Han är 
inte benägen att anta att förleden i Antuna åsyftar virkestäkt till skidor. Någon 
bestämd mening om innebörden av Anderbäck uttalas inte; detsamma gäller 
Anderviken i Trosa-Vagnhärad, som enligt Holmberg möjligen kan innehålla sv. 
dial. andor. Beträffande Åndern i Hed framhåller han att ett mycket långsmalt näs 
skjuter ut i den namnbärande sjön. 

Äldre former för bebyggelsenamnet Andervik vid Anderviken i Trosa-Vagn-
härad är Annderuick SH 1575:7 och anderuick SH 1598:3. Åndern i Hed har tidi-
gare kallats Åndern u.å. LMV T 2, Åndern u.å. LMV T 4, Andraren 1662 LMV 
U 9, Åndern 1692 LMV S 11, Ånden 1695-96 LMV T 18 och Åndern Grau 1754 
s. 536. Hellquist (Hq 1 s. 768, Hq 2 s. 6) synes böjd att tolka namnet i Hed som ett 
jämförelsenamn, byggt på sekundär namnbildning (sv. dial. andor 'den kortare 
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av ett par skidor') och åsyftande sjöns form. Möjligheten av ett sådant järn-
förelsenamn ter sig dock osäker (se T 11FS0). 

Just vid Anderbäck i Tuna rinner Råsbäcken i en markerad nedskärning (T 
9HSV). Gården Andervik i Trosa-Vagnhärad ligger på en sluttning vid Ander-
viken (T 9INV). I båda dessa fall finner jag det naturligt att anta syftning på vir-
kestäkt hos Ander-; på den lutande marken vid bäcken och viken kan det under 
långa tider ha brukat fumlas krokväxta träd som givit lämpligt virke till skoningen 
av medar och båtar. Ändern i Hed får anses vara ett mer osäkert fall; r-ljudet kan 
tänkas tillhöra ett avledningssuffix eller vara sekundärt infört (jfr 8.3). En bild-
ning till fågelapp. and bör måhända övervägas. Av kartan att döma lutar dock 
marken söder om sjön ganska brant ned mot vattnet. Ett fsv. *Androsio(r) eller 
*Andrasio(r) 'sjön där man brukar finna virke till andror (andrar)' förefaller 
rimligt; om de nu ansatta fsv. formerna bör ses som redukter eller inte är svårt 
att avgöra. 

Utanför Sörmland finner man namn som Anderberg(et), Andersjön och 
Anderstångskärret (se OAUn). Skäl att närmare granska alla sådana namn före-
ligger inte i detta sammanhang. Innan jag söker ge några sammanfattande syn-
punkter skall jag emellertid erinra om ytterligare några fall, där författarna räk-
nat med virkestäkt som namngivningsgrund. 

Lindén (1954 s. 81 ff.) antar att ortnamnselementet stav i namnen Stavahed 
och Staven åsyftar virkestäkt till laggkärl och därmed har samma funktion som 
förleden i Kärlvedahultet; se även Bergfors 1961 s. 34 ff. om  detta dalska 
namngivningsmotiv. Ett Takvedanäs vid Siljan sammanställs med takved 'virke 
till takbräder' (Linda 1954 s. 83); jfr Hulda' 1952 s. 95 om ett österbottniskt 
Takvedamossen. Verner Ekenvall (1942 s. 96 f., 102) har dragit fram exempel 
som Skovlehister och Yxeskaftshester. Ett på olika håll uppträdande Yxhult 
tolkas av Lindén (1954 s. 86) som ellips av *Yxskafthult; jfr L. Hellberg 1967 s. 
151. I samband med namnet Kräkelmossen, Ramnäs sn, Snevringe hd, Västm. 1., 
uppges det att årsskott av tallar tagits till kräklor, (gröt)vispar; se SOVm 5:1 s. 
70, där Mats Wahlberg också anför ett uppländskt Kräkelfallet, och jfr Huka 
1952 s. 96 (Kräkelmossen). 

Exempel på virketagsnamn från Norden och Storbritannien ger Dörhallur Vil-
mundarson (i Grimnir 2, 1983, s. 96 f. och i Merking stabfrxäilegra samnafna i 
örnefnum s. 54 f.), Otto Ritter (i Anglia 69, 1950, s. 194 ff.) och Stefan 
Sonderegger (1958 s. 5 f.). 

Med nu anfört jämförelsematerial har jag sökt stödja mitt antagande att namn 
som Löppsjön, Skaksjön och Fjättersjön kan stå i samband med virkestäkt för 
lanthushållets behov. 
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4.7. Sammanfattning 

Starka skäl talar för att namnet Löppsjön i St. Malm sammanhänger med 
barklöpning. Också i fallet Skaksjön är ett samband med virkestäkt sannolikt. 
Enbågen kan ha liknande bakgrund och har därför behandlats här, men flera 
andra tolkningsmöjligheter föreligger. Anderbäck kan antas vara ett virketags-
namn. Det är lockande att föra Fjättersjön till samma kategori. Framställningen 
berör ett flertal andra ortnamn som är eller kan antas vara betingade av vir-
kestäkt. Namn som Löppsjön och det ursprungligen hydronymiska Anderbäck 
belyser sambandet mellan samhällsliv och ortnamn påtagligare än många andra 
vattennamn. 

Förhållanden av mera tillfällig natur kan ha lett till bildning av virketagsnamn. 
A priori ligger det dock nära till hands att anta att sådana namn särskilt lätt kun-
nat fästa sig vid platser med en topografi som konstant gynnat uppkomsten av 
krokväxta träd och tjurved, t.ex. sluttningar ned mot vatten. Goda förutsättningar 
för uppkomsten av virketagsnamn bör ha förelegat, om träd tilltänkta som virke 
hållits under uppsikt en längre tid och om virke för ett visst ändamål förvarats en 
tid på avverkningsplatsen.' Har människan sökt ge vissa träd böjd form genom 
långsiktiga åtgärder, kan ortnamn ha kommit att vittna därom. 

Namn av typen Anderbäck utvisar vilken slutprodukt virkestäkten syftat till. 
Ett namn som Löppsjön är snarare relaterat till själva virkestälcten eller virkets 
beredning; det står därmed ett steg närmare den kategori av namn som, rent 
språkligt sett, enbart berättar om förekomsten av material, inte om täkt därav och 
inte heller om färdiga produkter. Jag använder termen virketagsnamn om både 
Anderbäck och Löppsjön. Om ett namn som *Dunsiön betingats av ekonomiska 
intressen, utgör det ett materialtäktsnamn. 

Lindén (1954 s. 85) framhåller att »Material- och virketagsnamnen», en efter 
hans åsikt ganska betydande kategori, har uppmärksammats i alltför ringa grad. 
Hans påstående kan mycket väl vara riktigt; det jävas inte av Hellquists stora sjö-
namnsmonografi. Virkestäkt och andra slag av materialtäkt är i varje fall 
namngivningsmotiv man inte får bortse från vid försöken att härleda vårt lands 
sjö- och vattendragsnamn. 

Jfr R. Jirlow i På skidor 1935 s. 30, 33 och Levander 1944 s. 137 ff. 
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5. Blåkulla och Jättens handfat 
Sjönamn och folksägner 

5.1. Blåkulla 

Den lilla tjämen Blåkulla i St. Malms sn, Oppunda hd, ligger i en sänka och om-
ges till största delen av sumpmark (jfr LMS StM nr 53, 1747). Ett äldre namn på 
vattensamlingen är Dysjön: Dysiön 1684 LMS StM nr 2, Dysiön 1684 LMV C 
70-28:1 kopia vid. 1742, Dysiön, Fiske i Lilla Träsket Dysiön 1703 LMV C 70-
28:2, DySiön 1747 LMS StM nr 84. 

I senare tid har tjärnen kallats Blåkulla eller Blåkullasjön: Blåkulla sjön 1897 
FBA ka nr 36 (förslag till invallning och torrläggning av kärrmarker vid Eriks-
berg), Blåkulla 1897 24/8 FBA Jagt-journal (östra distriktet), Blåkulla sjön 1899 
5/8 ib., Blåkulla 1899 13/10 ib., Blockkulla 1902 22/8 ib., 1902 18/9 ib., Blåkulla 
1957 ek 9G6g, Blåkullasj. 1960 T 9GNO. Formerna utan efterleden -sjön i den 
här åberopade jaktjoumalen kan tänkas avse hela sumpmarksområdet på platsen, 
med eller utan själva tjärnen. 

Upptecknade uttal är bkökirla och bkezkida (SSg 66). Det förra stämmer väl 
överens med skrivningen Blockkulla 1902; jfr WesAn 1968 § 39:1 om 
ljudutvecklingen i ord som blaggarn, frukost och Motala. 

En liten upphöjning i marken nordväst om Blåkulla heter Kinnekulle (SSg 66). 
I omgivningen finns vidare en mer eller mindre vattenfylld lokalitet som förr 
troligen burit det bekanta vandringsnamnet Kamhav (som bebyggelsenamn kam-
bahaf SH 1603:5); se kap. 6 för litteraturhänvisningar om Kamhav. Det ligger 
nära till hands att fatta Blåkulla i St. Malm som ett uppkallelse- eller vandrings-
namn. 

Blåkulla eller förleden Blåkull(a)- möter flerstädes i Sverige (se OAUn). Ett 
bekant namn är Blåkulla (Blå jungfrun) i Kalmarsund. Belagt från Oppunda-
socknen Floda är Blåkullakärret, som på LMV C 16-10:6 (1864-65) åsyftar ett 
sankt område tillhörande Berga. Namnet Blåkullahålet, som avser ett kärr i V. 
Vingåkers sn, samma hd (KBm 36), och äger en motsvarighet i Björnlunda sn, 
Daga hd (A0 43), hänger samman med ett gränsmärke på en liten backe vid 
Bliggetorp (Blåkullstafwen 1787 LMV C 96-48:1 beskr. bl. 2 r. sp. 2, 
Blåkulla-stafven 1839 LMV C 96-166:14). Anföras kan vidare Blåkullakällan, 
Risinge sn, Finspånga läns hd, östg. 1. (GEO 33), Blåkullapussen, Rasbo sn och 
hd, Upps. 1. (AR 66), och de inbördes samhöriga namnen Blåkulla, Blåkull- 
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bäcken, Blåkullsjön, Blåkulltjärnen i Hamrånge sn, Gästr. ö. ds. tg, Gävl. 1. (ek 
14H3c), och Västre-Blåkullen, Ö stre-Blåkullen, Blåkullmyran, Blåkulltjärnen, 
Blåkullträsket, Blåkullån i Degerfors sn, Vb. s. ds. tg, Vb. 1. (ek 21K6a, 7a). Se 
J. Sahlgren i NoB 3 (1915) s. 100 ff., ds. 1963 s. 63 ff. om  Blåkulla och före-
ställningar kring Blåkulla. Hans utförliga bidrag i NoB 3 innehåller bl.a. en kri-
tisk översikt över tidigare diskussionsinlägg. Jfr beträffande Blåkulla i Kalmar-
sund G. Carlsson i NoB 4 (1916) s. 158 ff. 

Blåkullasjön i St. Malm är snarast ett formellt sekundärt namn; om betydelsen i 
så fall är 'sjön i (vid) Blåkulla' eller 'sjön (som heter) Blåkulla' är ovisst. 
Utvecklingskedjan Blåkulla (om kärret) > Blåkullasjön > Blåkulla (om tjärnen) 
är tänkbar.' Formen Blåkulla kan med tidigare syftning på enbart sumpmarks-
området efter hand ha blivit hydronymisk genom denotationsutvidgning eller 
denotationsbyte. 

Möjligheten att just Blåkulla vid Eriksberg är tvåledat med förleden betingad 
av något blåfärgat i terrängen2  bör väl inte uteslutas, men det enledade alternati-
vet ligger närmare till hands. Såsom uppkallelsenamn kan Blåkulla här vara för-
anlett av mörkt, svartblått vatten, av växter med blå blommor eller av bär som 
odon och blåbär. Det naturligaste tycks dock vara att söka namnets ursprung i 
folksägnerna. 

Ordet Blåkulla (blåkulla) har använts för att beteckna helvetet; se Kock 1898 s. 
3 ff., Hellquist 1902 s. 47 ff., ds. 1948 s. 82 f., J. Sahlgren i NoB 3 (1915) s. 101, 
119, 160, ds. i SvU 4 sp. 279 f. Jfr det med gå åt helvete synonyma gå åt 
blåkulla 'gå på tok, avlöpa illa' och uttrycket fara till (åt) blåkulla 'dra åt fan-
ders' (Almqvist s. 517). Ihres dialektlexikon (1766) översätter blåkulla (el. Blå-
kulla) med 'Locus damnatorum'. Betydelsen 'helvete' för blåkulla f. är anförd 
från just Sörmland (UUB Ihre 98:15, Rietz s. 38). Att döma av Almqvists ordbok 
(a.st.) var Blåkulla under 1800-talets tidigare hälft namn på »åtskilliga berg, 
hålor och andra ställen, dit vidskepelsen förlägger onda andars vistelse». 
Blåkullahagen i Kjula sn, österrekame hd, uppges ha varit en i skogen undan-
gömd och enligt folksägnen farlig plats (Hedwall 1927 s. 134 f.). Gottfrid Carls-
son (i NoB 4, 1916, s. 160 i sht n. 2) överväger, med hänvisning till Linné (se J. 
Sahlgren i NoB 3, 1915, s. 146), möjligheten att förklara Jungfrun i Kalmarsund 
som noanamn för det i så fall tabubelagda Blåkulla; Sahlgren (1963 s. 64 f.) har 
senare uttalat sig för en sådan tolkning. 

Jfr t.ex. OGB 1 s. 213 f. om tjämnamnet Grå kuntan och H. Ställ i NoB 63 (1975) s. 116 om sjönam-
net Hästsveden. 

2 Jfr Hq 1 s. 62 (Blån), SOV 9 s. 76 (Blåtjärnet), Lindberg 1949 s. 1 (Blåsjön), Ståhl 1976 s. 116 
(Blå hand), DSÅ 1 s. 173 ff. (Blåbeek, Blåvand m.fl.). På eller invid Blåkulla, åkermark i Ullångers sn, 
Ång. s. ds. tg, Vm!. 1., har det enligt uppgift (S. Hiller 1947, OAU) växt blå blommor i mängd. 
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Flera Helvetet och även andra namn, som fört tanken till djävulen och därmed 
förknippade fenomen, har förskönats eller utbytts mot mer välklingande; se J. 
Sahlgren i NoB 14 (1926) s. 180 f., L. Carlsson i NoB 21(1933) s. 142 f.' 

Vissa sjöar, som tillskrivits dubbla bottnar, har givit näring åt folkfantasin; 
härom J. Sahlgren i NoB 1 (1913) s. 46 if., Indrebo 1924 s. 98 och Lindqvist 
1926 s. 350 f. Detsamma gäller om »bottenlösa» dytjärnar och göljor. Vid be-
handlingen av ett östg. Helvetij putt (1703) framhåller Natan Lindqvist (1926 s. 
127 f.) att djupa dyhålor ofta ansetts leda ned till helvetet. »Med denna föreställ-
ning sammanhänger, att en del till omfånget jämförelsevis små, oftast runda 
dyhålor eller dygölar, s.k. 'höljor', af follaron betraktades som bottenlösa.» Han 
erinrar om det ä. nsv. bruket av app. putt 'dy- eller vattenfylld grop' — ensamt 
eller i sammansättning med Helvetes- — i betydelsen 'avgrund, helvete'; jfr fsv. i 
dywpasta hälffuittes grwndlösan pwdz (Söderwall s.v. putz 'brunn; gyttjepuss; 
avgrund') och ä. da. heluedis pwtt, i dOdens pwt oc i helffuedis affgrund (Kalkar 
s.v. Put(s)).2  

I OAUn är namnet Helveteskärr(et) mångtaligt representerat; sörmländska 
exempel är Helveteskärr, Dalarö sn, Sotholms hd, Sthlms 1. (ek 10I2j), och 
Helveteskärret, Husby-Oppunda sn, Oppunda hd (GA 31). Förleden Helvetes-
uppträder i namn åsyftande otillgängliga, dystra och sägenomspunna terränglo-
kaler. Helvetesmad i Hemsjö sn, Kullings hd, Älvsb. 1., är enligt Sven Magnus 
Orrsjö (1963 s. 29) troligen topografiskt beskrivande (»omöjlig att gå över, som 
en kokande häxkittel», citerat av Orrsjö). Helvetesgluggen på Runö i Rigabukten 
uppges vara namnet på en i mörk skog belägen sänka, som barn funnit skräm-
mande (G. Franzén 1959 s. 88). Sägnen förmäler att det vid en göl kallad 
Helvetespussen i Gillberga sn, Västerrekarne hd, funnits en gästgivargård med 
så lastbart leverne att den till straff uppslukats av jorden och lämnat pussen som 
minne av sitt öde (LH 35). I Helveteskärret, på bottnen av en trattformad åsgrop i 
Eds sn, Sollentuna hd, Sthlms 1., skall enligt traditionen några soldater ha sjunkit 
ned (B. Petterson 1929-30, OAU). Se 0. Lundberg i NoB 8 (1920) s. 47, Jungner 
1922 s. 314 f., B. Lindén i Orsa 1 s. 572, Kellertnan 1958 s. 12 f. om tjärn- eller 
kärrnamn med förleden Helvetes- och om namnbärarnas ställning i folktron; 
vidare Ranns. 2 s. 98 (Helvetet), P. Hovda i MM 1945 s. 115 om Helvitesfossen 
och Sterner 1973 s. 38, den sistnämnde om helvete i flera namn på otillgängliga 
och dystra kärr i Kisa sn, Kinda hd, östg. 1.3  

1 Jfr OGB 12:1 s. 180 om Puren som tänkbar eufemistisk skrivfonn för Pölen, namnet på en bebyggelse 
i Uddevalla: »Pölen kunde förr vara benämning på helvetet.» 

2 Jfr V. Nissilä i KL 6 sp. 436, DSÅ 3 s. 69 if. 
3 Jfr härtill Springer 1930 s. 138 om sammansättningar på ty. Teufel- (»bezeicluien oft wilde, roman-

tische Landschaft»). 
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Till samma ås i St. Malm som Blåkulla vid Eriksberg hör tjärnen Jättens 
handfat (5.2), som omgärdats med sägner; det har sagts att den skulle vara tre-
bottnad eller bottenlös.' Knuten till ett åsparti i samma socken öster om Blåkulla, 
vid Tolsjön, är sagan om jätten Tol eller Tole (se vidare 5.2 nedan). Den stora 
Skirkällan i Lerbo, belägen ej långt norr om Blåkulla, är bottenlös enligt folk-
tron.2  Tjärnen vid Eriksberg kan mycket väl ha tillskrivits samma egenskap i 
äldre tid; folkfantasin har i varje fall sysselsatt sig med denna plats. 

Blåkulla(sjön) är den öppna vattenspegeln i ett kärrområde, som når fram till 
Eriksbergsån; på andra sidan om ån vidtar en dunge (Gamla parken ek 9G6g) 
anslutande till Eriksbergs slott. Mellan tjärnen och ån sträcker sig ett lägre parti 
av den ovannämnda åsen; sumpmarken genombryter dock höjden och bildar en 
sammanhängande enhet. Namnet Blåkulla kan ursprungligen ha brukats om hela 
detta sankmarksområde samtidigt som tjärnen kallats Dysjön. I sin bok 
Pinntorpafrun talar Knut Bonde (1945 s. 181) om »det beryktade Blåkullakär-
ret»; en meddelare (OAU) använde 1966 ordet kärr om Blåkulla. 

Närheten till Eriksbergs slott (Pinntorp)3  kan ha spelat den avgörande rollen 
för uppkomsten av namnet Blåkulla. Herresätet är förbundet med de mycket 
spridda sägnerna om Pintorpafrun. Olika varianter redovisas av Imber Nordin-
Grip (1942 s. 7 ff., i sht s. 49 ff.). Till sägenstoffet hör skildringen av de drama-
tiska omständigheterna kring slottsfruns sista färd. I orten har man meddelat att 
hon skall ha dränkts i Blåkulla vid Eriksberg (jfr Bonde 1945 a.st.).4  En från St. 
Malm upptecknad, folklig version, som dels nämner Blåkulla i samband med 
Pintorpafrun, dels uppger att »Di sa, att Hin tog henne vid Ericsberg», har enligt 
Nordin-Grip (1942 s. 52) äldre karaktär än den visa av Wilhelm von Braun som i 
så hög grad bidragit till att göra hela ämnet bekant. Andra från socknen belagda 
traditioner berättar i ett fall om hur »den ellake» skulle kasta ned Pintorpafrun i 
ett hål i eller invid ett berg, i ett annat fall att hon nedstörtats i ett djupt hål i 
slottsparken (jfr den mot Blåkullakärret angränsande Gamla parken vid Eriks-
berg) och i ett tredje att vagnen under hennes bortfärd blivit stående i en mosse 
(Nordin-Grip 1942 s. 51 ff.). Prosten Carl Fredric Maneck i St. Malm meddelar i 
ett brev från år 1800 att Pintorpafrun enligt ortsbefolkningen »reste lefwandes 
ned i Blåkulla; till öpningen hwaraf Presten och jungfrun fölgde henne» (UUB S 
113 f. 350 v.; jfr Nordin-Grip 1942 s. 91). 

Se Nordin-Grip u.å. s. 33, I. Schnell i SB 1951 s. 20, Hjelmberg 1967 s40. 
2 Se Ranns. 2 s. 61, K. Hellberg 1935 s. 94, uppteckningar av SSg 68, 69. 
3 Se S. Strandberg i OUÅ 1974 s. 62 ff. med litt. om  förhållandet mellan Pinntorp och Eriksberg. 
4  År 1966 upptecknade jag en annan tradition, enligt vilken Pintorpafrun nedsänkts i Dunstorpasjön, den 

senare beskriven som en liten sjö eller göl på Dunstorpsbacken söder om slottet (OAU). Meddelarens Duns-
torpasjön avser troligen samma lokalitet som det nu försvunna namnet * Dunsiön; i fråga kommer Päll-
torpssjön (T 9GNO) och den nu igenväxta Fyrsjön (glk Aa 22), om vilka se 4.3. 
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Det är tänkbart att namnet Blåkulla i St. Malm har högre ålder än de unga, 
ovan anförda beläggen låter förmoda. Ordet kan ha givit associationer till helvetet 
och senare till slottsfruns död, vilka före vår tid betraktats som föga önskvärda; 
Dysjön skulle kunna vara ett yngre, i begynnelsen närmast appellativiskt ersätt-
ningsnamn för Blåkulla, som i så fall möjligen blivit tabubelagt av allmogen men 
väl snarare traderats i just detta befolkningsskikt medan det undertryckts i offi-
ciella sammanhang. 

Ett kärr- eller/och tjärnbetecknande Blåkulla som funnits vid Eriksberg 
(Pinntorp) redan före sägnernas tid kan ha lockat de sistnämndas skapare eller 
återberättare att förlägga Pintorpafruns helvetesfärd till den nära slottet belägna 
namnbäraren. Belägen i en träskartad sänka och måhända av gammalt betraktad 
som bottenlös kan tjärnen med ett så associationsladdat namn ha befunnits lämplig 
som port till underjorden; jfr Sahlgren (i NoB 3, 1915, s. 160) om Blåkulla som 
en helvetets förgård. 

Att topografin vid tjärnen och sumpmarkens läge invid slottet varit av bety-
delse för uppkomsten av namnet Blåkulla ter sig sannolikt.' Det tillgängliga 
materialet tyder snarast på att sägnerna om Pintorpafrun har föregått och efter 
hand utlöst ortnamnet. De folkliga berättelsernas Blåkulla har väl då inte 
ursprungligen avsett en bestämd plats med ifrågavarande namn vid Pinntorp utan 
i stället helvetet, »Locus damnatorum». Så länge inte avsevärt äldre belägg för 
tjärnens (kärrets) nutida namn kan uppvisas, finner jag det naturligast att fatta 
Blåkulla i St. Malm som ett namn med sitt upphov i sagorna om Pintorpafrun, 
enligt en tradition Erik Gyllenstiernas maka Beata von Yxkull;2  av kända belägg 
att döma har det snarast uppkommit under y. nsv. tid. Att en träskartad mark med 
en liten tjäm (Dysjön) legat så nära Eriksberg kan till viss del ha påverkat sägen-
florans utformning; sedan berättelserna kommit i svang bör hur som helst ter-
rängavsnittets läge och karaktär ha gjort det naturligt att identifiera Blåkulla i 
sägnerna om Pintorpafrun med just Dysjön eller/och kärrmarken mellan denna 
göl och slottsparken. 

1  Som tjärnen Blåkulla ligger nordost om Eriksberg bör man här kanske erinra sig sambandet mellan 
väderstrecket norr och ordet helvete i ortnamn; se om detta G. Bolin i Samfundet S:t Eriks årsbok 1922 s. 5 
ff., L. Carlsson i NoB 21 (1933) s. 138 ff., ds. i NoB 22(1934) s. 136 ff., Sandberg 1950s. 11 ff., Kel-
lerman 1958s. 12 f., L. Carlsson i KL 6 sp. 433 f. På närmare häll, väster om Bläkulla, låg dock långt fram 
i tiden den nu försvunna herrgården Djulfors. — Man kan inte utesluta möjligheten att Blåkulla äldst varit 
namnet på en mindre bebyggelse i slottsmiljön, t.ex. en lcrog eller en med trolldom och häxkonst förknippad 
stuga som legat nära tjämen och sumpmarken. Helvetet är bekant som krognamn; se OGB 2 s. 13 (»icke 
officiella namn på värdshus»), L. Carlsson i NoB 22 (1934) s. 139 f., Sandberg 1950 s. 11 f., P. Hovda i 
KL 6 sp. 435, OGB 12:1 s. 164 f. Namnformen krogStugan på LMV C 70-28:3 (1747) avser en bebyg-
gelse ungefär nordöst om Dysjön. En raserad bebyggelse i St. Malm omtalades 1766 som Öfwerby Krog 
(ULA jb LK E 11:53). Blåkulla ligger mellan Eriksbergs slott och Överby. 

2  Se Elgenstiema 1927 s. 370, Nordin-Grip 1942 s. 33 ff. om  Beata von Yxkull (d. 1667). 
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5.2. Jättens handfat 

En tjärn på Katrineholmsåsen i St. Malms sn kallas numera Jättens handfat. 
Ett annat namn på samma vattenfyllda åsgrop är Skiren eller Skirsjön: Skirem 
[sic], Skijresiöön 1667 Ranns. 2 s. 63, Skim lacus 1670 ofå? LMV C 2, Skijhrn 
1674 LMS Geogr. kartor nr 68, Skijrsiön 1684 LMS StM nr 7, Skyrn 1684 LMV 
C 70-22:2 kopia vid. 1742, Skirn, SkirSiön 1747 LMV C 70-68:1. En intillig-
gande gård heter Skirtorp: Skirtorp SH 1580:18 s. 115, Skirtorp SH 1611:7, 
Skijre torp 1614 ÄL vol. 69:Hb, Skijratorp 1615 ÄL vol. 69:IV, Skijrtorp 1642 
KA ml. 

En genitivisk kompositionsform av Skirtorp eller genitiv av en till -torp-nam-
net bildad inbyggarbeteckning (jfr 7.1.5) föreligger i den om Jättens handfat bru-
kade hydronymen Skirtorpasjön (Skirtorpe Sjön 1835 FBA ka nr 221; fitutpa-
fån SSg 66). Andra dokumenterade namn avseende samma tjärn är Vantsjön 
(Indebetou 1874 s. 6, ds. 1877 s. 95, 130), Handfatet (SSg 66), Jättens tvättfat 
(SSg 66) och Jättinnans handfat (Nordin-Grip u.å. s. 33). Ivar Schnell anför i 
SB 1951 både Jättens handfat (s. 18) och Jättinnan Glysas handfat (s. 20). På 
ek 9G7f (1957) kallas vattensamlingen Jättens handfat, på T 9GNO (1960) där-
emot Skiren. 

Att så många olika namn för samma objekt är dokumenterade från en så 
begränsad, sen period sammanhänger väl med åldern hos ifrågavarande hydro-
nymer. De har snarast — med undantag för Skiren och måhända även Skirtorpa-
sjön — bildats i nyare tid. Namnbruket har förut inte kunnat ta ledning av över-
siktskartor som glk (1867), ek (1904) och G (1908, 1941); kartbladen från 
nämnda år anger inget namn för den obetydliga sjön. 

Det äldsta nu åtkomliga namnet, ä. nsv. SkirenISkiresiön, fsv. *Skire m. eller 
*Skiresio(r), är bildat till fsv., nsv. skir 'ren, skir, klar' med syftning på vattnets 
klarhet. Skir- uppträder på många håll som hydronymiskt element; se Hq 1 s. 538 
ff., Hq 2 s. 23 och Brevner 1942 s. 192 f. 

Imber Nordin-Grip (u.å. s. 33) återger ett uttalande, enligt vilket Skiren inte 
skulle ha särskilt rent vatten. Vid min förfrågan i orten har vattensamlingen dock 
betecknats som en källsjö med klart vatten. Man har tvättat kläder där (se nedan). 
Det tycks inte finnas skäl att betvivla att bruket av adj. skir var sakligt motiverat 
vid bildningen av namnet Skiren (Skirsjön).1  

En uppteckning från 1932 uppger att många brukat fara till Jättinnans handfat 
för att klappa byk (W. Palmblad, ULMA 4884 s. 4). Man måste räkna med 

Jfr L. Hellberg i NoB 30(1942) s. 125 f. om sjöar med namn på Skir- som numera inte har påfallande 
klatt vatten. 
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möjligheten att just sådan verksamhet på platsen lett till att orden handfat och 
tvät«at använts vid namngivningen. 

En flora av sägner har utbildats kring tjämen och vissa lokaliteter i grannska-
pet. Carl Hildebrandsson Uggla (1749 s. 19) återger en berättelse om hur 
vattensamlingen kommit till genom jättinnan Grisas förehavanden. En mindre 
burlesk men lika fantastisk version möter hos Harald Otto Indebetou (1877 s. 
130), som använder namnet Vantsjön; dettas uppkomst skall folksagan ha förkla-
rat med att jättirman Grisa en gång hämtade vatten åt sin make ur den närbelägna 
Djulösjön och bar det i en vante som gick sönder på hemvägen. Tjärnen har för-
menats vara bottenlös; år 1667 meddelas från St. Malm (Ranns. 2 s. 63) att en oxe 
sägs ha drunknat i Skiren och senare flutit upp i den närbelägna Oxkällan. Man 
har också trott att den lilla sjön har tre olika bottnar (se 5.1) och att en vagn las-
tad med silver och guld är dold i vattnet (Nordin-Grip u.å. s. 33 f.). 

Olika naturnamn i tjärnens omgivning är knutna till samma krets av föreställ-
ningar som Jättens handfat och Vantsjön. Ett uppmärksammat fornminne är 
Glysas grav, enligt uppgift Sörmlands största skeppssättning, som ligger ett stycke 
västerut (ek 9G70. Den omtalas 1667 som en Jättegraf, huilken de hafua kallat 
Gli jsa (Ranns. 2 s. 62). Skogen omkring kallas Grismon (tidigare Glise mo eller 
Glysa mo). Eric Tuneld (1741 s. 57) nämner bland sörmländska skogar Glysamo, 
»hwarest en Jättinna blifwit begrafwen: och kan ännu thes graf upwisas» (se även 
UUB Palmskiöld vol. 284 s. 171). Enligt Indebetou (1877 s. 130) kallades 
stensättningen Jättinnans Graf, och hos Johannes Stenberg (1951 s. 19 if.) möter 
man namnen Glysas grav och Jättinnans grav.' 

En åsgrop i närheten av tjärnen heter Jättens tvålkopp (ek 9G70. För en djup 
grop på samma mo anförs 1667 (Ranns. 2 s. 62) namnet Glijsas kiällare; jfr for-
merna Grisas källare (Uggla 1749 s. 19) och Glysas källare (ek 9G70. Glysas 
källare har också kallats Jättens potatiskällare (SSg 66). På en karta från 1835 
(FBA nr 221) återfinns Jättens källare (jfr Jättens Källare 1799 el. 1800? UUB 
S 113 f. 355 r.) och Jättens källaregrop väster om tjärnen. Stenberg (a.st.) 
använder namnen Jättinnans källare och Jättinnans dopskål (jfr om det senare J. 
Stenberg i bil. till OAU dnr 15/1984 s. 1). Från samma område har naturnamnet 
Jättens potatisgrop upptecknats (SSg 66). Man får det bestämda intrycket att 
namngivningsprocessen kring Glysas grav, tjärnen och åsgroparna pågått långt 
fram under nya tiden. 

En gård ungefär två km öster om Jättens handfat heter Jättorp (iettetorp 1535 
ghj). Bland de äldre gårdarna på kyrkslätten är Jättorp den som ligger närmast 
tjärnen. Från denna bebyggelse går en skogsväg kallad Jättstigen (SSg 66) bort 
mot Hällstugan, norr om Glysas grav (Jättestighen, dän Man reeser ått Vpsala 

1 Se Florin & Schnell 1950 s. 29, 38 f., Hjelmberg 1967 s. 40 ff. om  detta fomminne. 
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1639 9/5 SRA db ör. och Söd. 1. vol. 7 f. 541 r., Jättstigen 1799 el. 1800? UUB 
S 113 f. 355 r., KaHÅ 1963 s. 28); jfr J. Stenberg i bil. till OAU dnr 15/1984 s. 
1. Från en korsväg vid Hällstugan går vägen vidare mot det i domboken 1639 
omtalade Uppsala; det är tänkbart att också den korta vägsträckan från korsvägen 
söderut till Glysas grav (ek) benämnts Jättstigen. 

Uggla (1749 s. 19) framhåller att »Grisa Mo en stor skog öster Diulö tilhörig, 
har sitt namn af Jättinnan Grisa som der ligger begrafven.» Möjligheten att Gly- 
sas grav givit upphov till Glise mo kan inte uteslutas; en påverkan i motsatt rikt- 
ning är dock mer sannolik. Äldre belägg för skognamnet är: Glisse Moo 1588 
MJJb f. 2 v., gisla moo, Gelissa moo 1590 27/1 Sköldinge Khlmp, Glijse Moo 
1667 Ranns. 2 s. 62, Grijse Moon 1674 LMS Geogr. kartor nr 68, Glysa Moo 
1684 LMV C 70-22:2 kopia vid. 1742, Grisa Mo Uggla 1749 s. 19, Grisa Moen 
ib. s. 20, Glisamo 1799 el. 1800? UUB S 113 f. 355 r. Förleden sammanhänger 
snarast med sv. dial. glisa, glysa 'glimta, glittra, lysa genom öppning eller 
springa', glis f. 'rämna, spricka, öppning' eller med glis 'gles' (sörml. glis GE 3 
s. 33); se om hithörande ord Rietz s. 199 f., Torp 1919 s. 165, 169, SAOB G 550 
f., G 571 ff., G 601, Hellquist 1948 s. 286 f., 289. Från Fårö anför Ingemar Ols- 
son (1959 s. 160) glis 'gles' i uttrycket »Var lunden glis pa skog». Ett sörm-
ländskt glisma f. uppges ha betydelsen 'glänta' (GE 3 s. 33), ett småländskt glesa 
f. 'större ljusöppning mellan träden' (Rietz s. 201). Skognamnet Glisemo 
(Glysamo) betyder snarast 'den glesa, glest beväxta mon', 'mon med gläntor, 
öppningar', 'mon där öppna partier lyser fram mellan träden' e.d.' Mer eller 
mindre besläktad innebörd har kanske det som gårdnamn traderade Yppenskog 
(öpenskogh SH 1561:5) i Mellösa sn, Villåttinge hd. 

Att namnlederna i Glisemo är särskrivna i de äldsta beläggen kan bero på att 
förleden är adjektivisk eller innehåller ett ortnamn, men förhållandet kan också 
vittna om att jättinnesägnema var i omlopp redan på 1500-talet. 

Delabialisering av y till i är välbestyrkt från Sörmland (Ericsson 1914 s. 101) 
men också den motsatta övergången; Torsten Ericsson (1914 s. 96) framhåller att 
labialisering av långt i är utmärkande för det mot St. Malm gränsande Vingåker. 
Att härleda nutidens Glysa ur ett äldre Glisa bereder sålunda inga större pro-
blem. Det är inte förvånande att morfemet Glis- anslutits till Gris-; Ericsson 
(1914 s. 127) ger exempel som grip för glip och grina för glina. 

Skiren och de intilliggande åsgroparna kan ha givit näring åt folkfantasin, men 
mycket talar för att den isolerade, gåtfulla stensättningen på åsen vid Jättens 

Jfr Lindqvist 1926 s. 97 om Glysegrind, vars förled antas åsyfta en öppning i skogen: »När man kom 
från Åtvidaberg, kunde man redan på långt häll se gläntan vid Glysegrind.» Här kan också erinras om ett 
västg. Glispekärret, som i SOSk 13 s. 213 f. sammanställs med dial. glispa 'liten strimma, spricka (på 
väggen) varigenom ljuset intränger' och med no. glispa 'glänsa': förleden i Glisemo kan åsyfta mer eller 
mindre trädlösa mossområden inne i skogen. 
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handfat spelat den viktigaste rollen vid uppkomsten av hela namnfloran kring 
tjärnen och Glysas grav. Att fornminnet fört tankarna till just jättar är inte över-
raskande. SAOB (J 488 ff.) upptar ord för fornlämningar som jättealtare, 
jättedans, jätte grav, jätte grift, jättering, jättestuga, jättesäng, jätteugn och 
jättestig (se nedan om det sistnämnda). I Sörmlandsdelen av Ranns. 2 finner man 
gång på gång uttryckssätt som visar att fornlämningar kunnat förknippas med 
jättar; från Berga i Turinge omtalas t.ex. ett femtiotal »Jordhögar medh stenar 
kringh lagde, som och förmeenas wara Jättegriffter» (s. 89). Enligt Olof Herme-
lin (1949 s. 19) har treuddar i den sörmländska folksägnen ofta gällt för att vara 
jättegravar. Ivar Schnell (Schnell & Ståhle 1938 s. XIV) framhåller att sörm-
ländska skeppssättningar kallats jättegravar. Glysas grav har måhända genom sitt 
läge högt uppe på åsen förknippats med jättar tidigare än många andra stenfor-
mationer; jfr Andersson 1965 s. 215 om namn som Jätteberget och Jättenstu-
berget. 

Hos Uggla heter det 1749 (s. 19 f.): »På Stenta och Tible ägor ses några hund-
rade jättestenar, af hvilka de mäste äro på store släte fält tilsammans satte, som 
utan tvifvel varit deras begrafningsplatser.» Gården Jättorp ligger i samma del av 
St. Malm som Stenta och Tybble men på andra sidan Stensjön. Man får inte bortse 
från möjligheten att -torp-namnets förled på något sätt har betingats av 
jättesägner (se UUB S 113 f. 355 r., Indebetou 1877 s. 130) eller fornlämningar; 
500 m norr om gården finns en eller två stensättningar (RAÄ Freg. St. Malm nr 
33) och flera kan ha funnits i området förr. Med hänsyn till strukturella och 
kronologiska förhållanden finner jag det emellertid troligare att Jättorp inne-
håller antroponymen fsv. hette (S. Strandberg i OUÅ 1974 s. 67 f.). Gårdens 
namn, som sannolikt stammar från medeltiden, och läget vid randen av den skog 
där skeppssättningen hör hemma kan ha initierat sägenbildningen kring fornmin-
net på åsen. Att Jättstigen går fram vid just Jättorp är väl ingen tillfällighet; det är 
dock inte självklart att vägnamnet helt eller delvis ytterst leder sitt ursprung från 
Jättorp. Hermelin (1949 s. 18) uppger att vissa långsträckta stensättningar i 
Sörmland och Östergötland kallats jättestigar av befolkningen; från det till St. 
Malm gränsande Östergötland anför SAOB (J 494) ordet jättestig 'folklig be-
nämning på forntida väganläggning bestående av en enkel rad stora stenar'. Man 
bör räkna med möjligheten att den skeppformade graven i skogen givit upphov 
till inte bara namn som Jättinnans grav, Jättens handfat och Jättens tvålkopp 
utan också på ett eller annat sätt till Jättstigen, även om vägens sträckning påver-
kats av gårdnamnet på slätten. 

Att folkfantasin ur Grismons namn extraherat en jättekvinna kan bero på att 
namnet Jättorp redan dessförinnan givit upphov till sägner om en jätte av mot-
satta könet. I den ovan relaterade berättelsen om Vantsjön är jättinnan försedd 
med make. Namn som Jättens handfat, Jättens källare och Jättens tvålkopp står 
vid sidan av bl.a. Jättinnans grav och Jättinnans dopskål. 
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Där St. Malm möter grannsocknarna Bettna och Lerbo ligger Tolsjön, vid 
samma ås som inrymmer Jättens handfat men ungefär en mil österut. Också vid 
Tolsjön finns en skeppssättning (Tolsgrav), på grusåsen, som här kallas Tolmon 
(ek 9G6h). I Ranns. 2 (s. 63) sägs 1667 att en »Jättegrifft finnes på Tholemo, af 
huilken Jätte Tohl Tolemoo sitt nampn sägz hafua bekommit», och 1684 heter det 
att jätten Tole på Tolmon skall ha haft Glysa (Gisla) på Glysamo (Gislce Moo) till 
hustru (s. 65). 

Vid Tolsjön påträffas inte bara Tolmon utan också gårdnamnen Tolgölet och 
Toltorp och de om sumpmarker använda formerna Tolmossen och Tolamossen. 
Toltorp (Tolltorph 1675 KA jb) är en yngre bebyggelse än Tolgölet (Tolegöle SH 
1607:9, Torgölet SH 1611:7, Too!! giöle 1614 ÄL vol. 69:1Ib, Tholegöle SH 
1629:8). Äldre belägg för sjöns namn är: Toln 1670 ofå? LMV C 2, Toln 1677 
LMV C 13:31-33, Tooln 1677 LMV C 13:34, Toln 1677 LMV C 13:35, Tohlen 
Lacus 1704 LMV C 43-59:1, Tohlen, Tohlsiön 1747 LMV C 70-107:1, Thormo-
sjön 1901 3/8 FBA Jagt-journal (östra distriktet); ek 9G6h (1958) har formen 
Tolsjön. Upptecknade uttal är bl.a. töl§on (GA 31), törftån, lön (SSg 66) samt 
timui och lök:fån (SSg 69). 

Förledsforrnen Tole- i vissa äldre former av Tolgölet kan tala för att Vasati-
dens nybygge övertagit ett med mn. Tordh sammansatt, äldre ägonamn, 
*Tordhagöle 'Tords svedjeland' e.d. Hydronymen Tolsjön får då antas vara bildad 
till Tolgölet med reduktion i ett initialt eller senare skede. En formellt sekundär 
bildning är det sent belagda Tormosjön, till Tolmon (Tormon). Tolsjön är emel-
lertid en dysjö, omgiven av sumpmarker; mellan detta vatten och Skiren i Bettna 
utbreder sig Tolamossen. För åtskilliga svenska sjöar med namn på Tol- eller 
Tor- har man övervägt eller antagit ett (fsv.) *tordh 'smuts' (i bl.a. tordyvel); se 
Lindqvist 1926 s. 346 ff., SOSk 8 s. 66, Th. Andersson i OUÅ 1959 s. 25 ff., 
SOSk 17 s. 38 f. Med hänsyn till terrängförhållandena, andra sjönamn på Tol-, 
Tor-, närheten till Skiren — elementen *Tordh- och Skir- kan avsiktligt ha ställts i 
motsats till varandra (se S. Strandberg i NNN s. 250 f.) — och till att sjön rimligt-
vis har haft ett namn redan vid nya tidens början — det äldsta påträffade belägget 
för Tolgölet härrör från 1607 — föredrar jag dock att tolka Tolsjön (Tolen) uti-
från fsv. *tordh 'smuts' e.d. Kompositionsformen Tole- kan helt enkelt bero på 
att hydronymen bildats som eller innehåller en -an-avledning (fsv. *Tordhe m.); 
jfr uttalsformen tban. Formen Tolsjön är i så fall epexegetiskt utvidgad eller 
bildad till ett eller flera av de andra Tol-namnen (med reduktion). Även andra 
förklaringar till -Me-namnets Tole- kan tänkas: analogisk påverkan från mn. 
Tordh, Tol, bildning av ett *Tolagöle till ett elliptiskt Tolen som uppfattats som 
en an-stam — åtminstone fakultativt — och vid kompositionen behandlats som en 
sådan, strävan efter uttalslättnad (medan förleden ännu bevarade förbindelsen 
-rdh-) som givit sekundärt vokalinskott eller motiverat valet av den dialektala 
genitivändelsen -a. 
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Allt talar för att ett jättenamn Tol(e) inte givit upphov till Tolmon och därmed 
samhöriga To/-bildningar utan i stället, med skeppssättningen som utlösande fak-
tor, extraherats ur ett eller flera av ortnamnen på platsen. Ranns. 2 vittnar om 
likartade processer på andra håll. En »Jättegraaff» vid Fageråsen i Vadsbro sn, 
Oppunda hd, sägs hysa en fru eller drottning Faghra (s. 70), och i Flen förefaller 
ortnamnen Silinge och/eller Silingen ha framfött jättirmenamnet Sila (s. 82 f.). 
Det urgamla ortnamnet Salem på Södertörn sägs vara föranlett av en jungfru 
kallad Salema (s. 93).' 

Inga äldre belägg för sjönamnet Jättens handfat har påträffats. Att sägnerna 
på denna plats främst skulle leda sitt ursprung från den lilla sjön finns inte anled-
ning att tro. Det är rimligare att anta att framför allt Glysas grav ytterst föranlett 
denna hydronym och andra sägenbetingade ortnamn i tjärnens närmaste omgiv-
ning. Skeppssättningen, kanske i förening med åsgroparna, och möjligen också 
ortnamnet Jättorp torde ha framkallat föreställningen om jättinnan Glysa. Hennes 
namn är snarast skapat ur skognamnet Glisemo (Glysamo) på samma sätt som 
jättenamnet Tol(e) ur Tol(e)mo och/eller andra ortnamn på Tol(e)-. 

Tjärnnamnet Jättens handfat är således ett exempel på hur sägner eller folk-
liga föreställningar kunnat alstra ortnamn.' Som framhållits ovan talar mycket för 
att hydronymen Blåkulla i St. Malm tillhör samma kategori. 

Schnell (Schnell & Ståhle 1938 s. XIV) framhåller, utan vidare diskussion av saken, att de i Ranns. 2 
anförcla jättenamnen Gisla eller Glisa, Sila och Tole har tillkommit för att förklara ortnamn; jfr C. I. Ståhle 
ib. s. XVIII. 

2 fät' tens handfat kallas också en fördjupning i ett berg i V. Vingåkers sn (ML 73). En åsgrop i Ärla sn, 
Österrekame hd, heter Jättens grö«at (ek 10H3a). I Julita sn, Oppunda hd, har en lokalitet av samma slag 
fått namnet Jättegropen (Indebetou 1874 s. 7). Jfr i övrigt bl.a. E. Hellquist i ANF 21(1905) s. 138 ff., E. 
Noreen i NoB 7 (1919) s. 133, J. Sahlgren i NoB 30 (1942) s. 160 ff., ds. i NoB 50(1962) s. 55 ff. (där 
bl.a. Jättens handfat i St. Malm redovisas) samt DSÅ 3 s. 258. 
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6. Beriln och Luvsjön 
Personnarnnsförleder i formellt primära sjönamn 

Vid den etymologiska granskningen av sjönamnen Strången, Hön(s)sjön och 

Ramsjön i kap. 7 anför jag bl.a. personnamn (Strånge, HOna, 110ns m.fl., Rafn) 
som förledsaltemativ i formellt primära hydronymer. Med endast kortfattad 
motivering avfärdar jag i samtliga dessa fall den antroponymiska möjligheten som 
mindre sannolik. Jag skall här utförligare ge bakgrunden till mina ställnings-
taganden. Hur ofta sjönamn innehåller personnamn i det på hydronymer och 
fomtida boplatser rika Sörmland är en fråga som redan i sig själv får anses vara 
värd uppmärksamhet. 

Genom förmedling av bebyggelsenamn eller toponymer av andra slag kan per-
sonnamn komma att ingå i formellt sekundära sjönamn. Detta förhållande är dock 
av mindre vikt vid en semantisk beskrivning av sjönamnens förledsstruktur. 

Även formellt primära nordiska sjönamn kan innehålla personnamn. Elof Hell-
quist (Hq 3 s. 59 f.; se också Hq 1 s. 43, 265, 268, 462, 791) anför en mängd 
svenska exempel, däribland Asmund (L., St. Åsmund T 11FS0), Ingfasten, 

Janhåksen, Pärhåksen och Äskiln (Eskiln T 12FS0); de nu nämnda är han böjd 
att betrakta som ellipser av sammansatta former. Jfr bl.a. Sahlgren 1912-35 s. 
109 f., Lindqvist 1926 s. 347 ft, 365 f. och Ståhl 1976 s. 116 f. Natan Lindqvist 
framhåller att mansnamn visserligen uppträder i sjönamnsförleder, särskilt då det 
är fråga om mindre vatten, men också att denna sjönamnstyp »är ytterst sällsynt i 
förhållande till hela sjönamnsmaterialet öfver hufvud, detta äfven om man be-
gränsar sig till de mindre sjöarna» (s. 347). Enligt Hjalmar Lindroth (1931 s. 93) 
har emellertid små sjöar ej sällan namngivits efter personer som haft med vattnen 
att göra på något sätt (fiske, drunkning eller annat). 

Gustav Indreb0 (1924 s. 279 f.) räknar upp ett betydande antal sjönamn i OPP- 
land fylke som efter hans mening har eller kan ha personnamnsförled; en stor 
mängd redovisade antroponymer sägs ingå i norska sjönamn på andra håll. Kris- 
tian Hald (1965 s. 200) framhåller att personnamn ingår i gamla sjönamn och 
anför Ulfricsio (1100-t.) som säkert exempel därpå. Sockennamnet Ro/s0 tolkas 
som sammansatt med mn. Rolf (a.a. s. 201; jfr DSÅ 5 s. 370); Hald återger 
belägget Rolfsy00 1328. I DSÅ antar eller överväger John Kousgård SOrensen ett 
personnamn i förleden hos vissa sjönamn; exempel är Eskilssjö (DSÅ 2 s. 58 f.), 
Ingeborgs0 (DSÅ 3 s. 238), Kalles0 (DSÅ 4 s. 22), Pellesjö (DSÅ 5 s. 226) och 
Sigers0 (DSÅ 6 s. 61 f.). Många isländska fjordnamn, bland dessa PatreksfjQrår 

141 



2 Jfr Brevner 1942 s. 13 betr. vissa namn på -sjön med personbetecknande förled i det övriga Närke. 

1 Brevner upptar också ett Pilati sjö; se därom nedan. 

och VåpnafjQrdr, har ansetts innehålla personnamn (F. Jönsson i NoB 4, 1916, s. 
74 f.). 

Vid sin genomgång av sjönamn i Skagershults sn, Edsbergs hd, ör. 1., räknar 
Jöran Sahlgren (1912-35 s. 60-118) inte i något fall med antroponymisk förled; 
ett Majagölen (»Säkerligen är det en mycket ung bildning.») sammanställs visser-
ligen med kvinnonamnet Maja (s. 77), men toponymen avser en göl i Stavån. Ett 
annat arbete av stort intresse med hänsyn till sörmländska förhållanden är Erik 
Brevners (1942) avhandling om närkiska sjönamn. Det mot Oppunda hd grän-
sande sydöstra Närke (Askers, Kumla och Sköllersta hd) är den del av landskapet 
Brevner studerat mest ingående; endast i ett fåtal förleder räknar han där med 
personnamn: Eliassons tärn (s. 90), Gunnarsjöarna (s. 113 f.), Hellströms tärn 
(s. 112), Jakobstärn (s. 152 f.), Klasapuss (s. 164). Att nämna är också 
Lasse(gubbe)sjön (s. 40) samt de av Brevner ej förklarade Johannes gölen, Kal-
les puss (s. 153) och Sandbergs tärn (s. 213).1  Det bör påpekas att Gunnarsjöama 
(Ned. och Öv. Gunnersj. T 9FNO) och Lasse(gubbe)sjön (Aggsjön ek 9F7e) är 
oansenliga och att Eliassons tärn (ek 9F7g), Hellströms täm (jfr ek 9F7f), Ja-
kobstärn (T 9FNO), Johannesgölen (ek 7F7c) och Sandbergs tänt (ek 9F7f) är 
mycket små. Namnet Kalles puss har jag inte funnit i vederbörande sockensam-
ling (Sköllersta); Klas(a) puss (Lerbäcks sn) beskrivs som en liten kärrpöl (GEO 
33). Äldre belägg anförs i avhandlingen endast för Gunnarsjöarna (Gunnersjön) 
och Jakobstärn.2  

För Alv- i hydronymen Alvsjön avfärdar Brevner (s. 47 n. 9) 
personnamnsaltemativet med motiveringen att personnamn är ovanliga i Närkes 
sjönamn (jfr s. 234). Björ(n)sjön sammanställer han (s. 66 f.) med subst. björn 
utan att överhuvudtaget erinra om personnamnsaltemativet Björn. Kousgård 
Sorensen (DSÅ 5 s. 332 f.) anför Ravn som ett formellt möjligt men föga sanno-
likt förledsaltemativ för Ravnsdam, under det att Ravns0 och Ramnsjön förbinds 
med fågelapp. ravn utan att personnamnet i fråga omtalas. 

I ett flertal sörmländska sjönamn påträffar man inbyggarbeteckningar (se 
7.1.5). Från bildningar av typen Aflebosiön 'Avlabomas sjö' och Rundbosjön 
'Rundabomas sjö' är det dock semantiskt-funktionellt sett mindre avstånd till for-
mellt sekundära hydronymer som Lännasjön och Navestasjön än till formellt 
primära med personnamn i förleden. 

För namn som Bagaresjön i V. Vingåkers sn, Oppunda hd (BakarSiön 1674-75 
LMV C 96-1:2, Bagarn, Bagaren 1725 LMV C 96-186:1, Bagaren 1949 ek 9F7j, 
Bagaresj. 1960 T 9FNO), och Klockarsjön i Dunkers sn, Villåttinge hd (Klockar 
Sjön 1665 LMV C 1, Klockarsjön 1962 T 10HSV), ligger det närmast till hands 
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att a priori räkna med yrkesbeteckningar i förleden, även om möjligheten att ba-
gare och klockare i berörda fall använts som tillnamn inte kan uteslutas. I Tatern, 
Österåkers sn, Oppunda hd (Tatteren 1560 RL f. 31 r., Tatern 1960 T 1 OGSV), 
ingår väl snarast en icke antroponymisk personbeteckning (Hq 1 s. 612 f.). Om 
förleden i det på olika håll i Sörmland uppträdande Prästsjön i något fall åsyftar 
endast en viss enskild prästman är osäkert; i fall som det om Malsnaren i Årdala 
sn, Villåttinge hd (T 9HNV), använda Präste sjön (1636 LMV C 4:28-29) och 
Prästsjön i Näshulta sn, österrekarne hd (Prästsiön 1699 LMV C 14, Prästsj. 
1966 T 1 OGSO), är den rent funktionella innebörden av Präst(e)- snarare 
'prästgårds-', 'prästgårdsfolkets' eller 'innehavarnas eller innehavarens (vem det 
än må vara) av prästämbetet'. På personer syftande ord som inte avser inbyggare 
och ej heller är antroponymiska tycks på det hela taget spela en tämligen blygsam 
roll i de sörmländska sjönamnens förledsstruktur. 

Trots Sörmlands rikedom på vatten kan jag inte anföra ett enda säkert exempel 
från detta landskap på personnamnsförled i ett formellt primärt namn åsyftande 
en stor eller någorlunda stor sjö. Under mina sjönamnsforskningar har jag stude-
rat Oppunda hd mest ingående. Detta härad omfattar en mycket stor del av 
Sörmland: till ytan är redan den före 1750-talet odelade socknen Vingåker i Opp-
unda att jämföra med hela härad som Daga, Hölebo, Selebo, Åker och Västerre-
karne, och bland de många andra Oppundasocknarna finner man ytterligare tre av 
landskapets allra största, Floda, Junta och St. Malm. Från detta sjörika distrikt 
kan jag inte uppvisa något fullständigt säkert exempel från gammal tid på person-
namnsförled i en formellt primär hydronym som efter min bedömning är att 
betrakta som sjönamn.' Ett sannolikt exempel från åtminstone ä. nsv. tid förelig-
ger dock och vidare ett säkert exempel från yngre tid. 

En obetydlig vattensamling nära Värmbols bruk i Ö. Vingåkers sn heter 
Luvsjön (1958 ek 9G8d, 8e). Hur länge den haft karaktären av sjö är ovisst. På ek 
1904 och på G 65 med tryckåret 1942 saknar vattensamlingen namn. Gåt Aa 62 
(1876) utvisar ingen öppen vattenyta av samma omfång som nutidens. En bebyg-
gelse strax norr om lokaliteten i fråga har kallats Dammen (1684 LMV C 511:2, 
1876 glk Aa 62). 

Upptecknaren Karin Bergström meddelade 1935 att tjärnens namn erinrar om 
»en gammal gumma som man kallade llitva» (OAU). Bergströms utsaga om sam-
bandet mellan Luvsjön och personnamnet Luva(n) har jag fått bekräftad och 
kompletterad av Olof Genbo, Katrineholm. Ett brev från denne (nov. 1986) låter 

Se 1.2 om definitionen av begreppet sjönamn. De tillämpade kriterierna vid bestämningen av sjönamn 
innebär att ett namn som Skäggens puss i Österåkers sn, Oppunda hd (ek 1000c) här lämnas obeaktat, trots 
att det enligt uppgift (KBm 35) innehåller soldatnamnet Skägg; vattensamlingen ifråga är mycket oansenlig. 
Mycket obetydlig är också vattensamlingen Pilati sjö i Mefiösa sn, Villåttinge hd (ek 10G2i), men dess namn 
beaktas (se nedan). 
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förstå att hydronymen Luvsjön inte kan vara äldre än från 1800-talet; kvinnan 
med vedemamnet Luva(n) skall enligt en i brevet återgiven uppgift ha varit född 
år 1832. 

En obetydlig, nu igenväxt sjö eller tjärn vid gränsen mellan socknama Blacksta 
och Vadsbro, helt eller nära nog helt belägen i den förra socknen, bär namnet 
Beriln; här har man som det synes den bästa möjligheten i Oppunda hd att påvisa 
antroponymisk förled i ett sjönamn belagt från senast ä. nsv. tid. Äldre former 
är: Berilen 1674 SN f. 147 r., börilln 1677 LMV C 13:37-38, Borilln u.å. LMV 
C 7-1:1, Berillen Lacus 1687 LMV C 7-14:1, Beriln (2 ggr) 1707 LMV C 7-
17:1, KamHaf, Beriln el/er Beril kamhaf (de fyra sista orden tillskrivna i margi-
nalen) Hallman 1748 s. 8, Berilen eller Kamhaf, Berilen 1757 LMV C 7-14:2, 
Berilen eller Karnhaf 1764 LMV C 7-14:3, Berillen 1867 glk Aa 22. Uppteck-
nade uttal är bertln (GA 30, SSg 71) och bdan (SSg 71). 

Det är mest lockande att sammanställa hydronymen med Berit och andra 
utvecklingar (Benkt, Byril, Börd) ur mn. Birger.' Belägg för hithörande former 
ur äldre källor rörande Sörmland är byril 1535 ghj (Kattnäs sn, Daga hd), beriel 
1557 Ejb (Vrena sn, Oppunda hd), Måns byrielson Silvsk. 1560 vol. 2:2 f. 36 v. 
(Länna sn, Åkers hd), Bijrill SH 1561:5 (Dunkers sn, Villåttinge hd), Bene! ÄL 
1571 vol. 3:1 (Råby-Rönö sn, Rönö hd), Berill SH 1580:18 s. 268 (Åkers sn och 
hd), Berill ÄL 1614 vol. 69:1Ib (Sköldinge sn, Oppunda hd), Berill SH 1615:4 
(Dunkers sn), Börill 1620 bskpl Livg. 1:2 (Årdala sn, Villåttinge hd), Byrill 1626 
bskpl Söd. 1:6 (Nalla sn, Jönåkers hd), Berit! SH 1629:8 (Vadsbro sn, Oppunda 
hd), Byrill 1674 SN f. 185 v. (Dunkers sn), Per Berilsson 1741 sstp StM K I:1 s. 
102, jfr StMp 2 s. 108 (St. Malms sn, Oppunda hd), Berit Berilsson 1779 LMV C 
16-59:2 beskr. bl. 2 v. sp. 2 (Floda sn, Oppunda hd) och Anders Berilsson 1779-
80 LMV C 87-26:2 (Vadsbro sn). Jfr beläggen Oluff Bärgilsson SH 1591:11 
(Floda sn) och Bergil SH 1600:10 hjskl (samma sn). Enligt kyrkoherden Marcus 
Simming var Byrill år 1685 ett ännu brukat namn i Vingåkers sn (Ranns. 2 s. 52). 
Genom yngre former som Berit, Byrd och Börd är sålunda mn. Birger väl styrkt 
från Oppunda och Villåttinge hd, bl.a. från Vadsbro, vid vars gräns Beriln på-
träffas, och det intilliggande Sköldinge och från Blackstas grannsocken Årdala. 

Uttalet baan av Beriln kan jämföras med uttalet bäststp (GA 31) för det 
med mn. Ben! sammansatta Berilstorp (Gustafstorp ek 1904) i Floda sn 
(Berilstorp 1780 LMV C 16-27:1). SH 1597:21 (Beriels torp) och bskpl Livg. 
1:2 från 1620 (Börilsstorpp) låter förstå att ett -torp-namn innehållande samma 
antroponym har funnits i Årdala. Nämnas kan vidare det till Byril bildade 
Byrilstorp i Dunkers sn. Byrill Kolare är i SN 1674 (f. 185 v.) namnet på inbyg- 

Se SMP 1 sp. 347 f. (fsv. former av mn. Birger); vidare H. St= i NOB 29 (1941) s. 63 f. (Byril, 
Bödel), Thors 1959 s. 16 f. (Bin!, Bön!), Fredriksson 1961 s. 223 (Börd), 227 (Biril m.fl. former), ds. 
1974 s. 53, 107 (Buil m.fl. former). 
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garen i ett oskattlagt nybygge i Dunker kallat Kohlare Stugun, av allt att döma 
samma bebyggelse som senare kallats Börillkålarstorp 1717 KA jb, Berils Kålar-
torp 1766 KA jb, Birelskolartorp 1768 KA jb, Berils Kohlartorp 1825 KKAjb, 
Berilstorp ek 1905 och Byrilstorp 1958 ek 10H3b. Växlingen mellan olika 
förledsformer i Byrilstorp (Börillkålarstorp) erinrar om att formen börilln 1677 
för Beriln i Blacksta inte måste ses som vittnesbörd om labialisering av e (jfr 
annars sörmländska ordformer som brövö 'bredvid', böt 'bet, tand', lovar 
'lever', rönsk 'vrensk' och vö(d) 'ved', Ericsson 1914 s. 91). 

En principiellt belysande toponym är Börsnäs i Gryts sn, Daga hd, som uppvi-
sar bl.a. följande äldre skrivningar: Byrgesnes SH 1543:2 f. 73 r., Birgesnäss SH 
1550:6 f. 157 v., Birge nes SH 1551:8 f. 72 r., Birgessnes SH 1555:2 f. 81 v., 
Böriesnäs 1596 Sörmländska härads domböcker s. 45, Byrils näs SH 1607:9, SH 
1611:7, Byrilznäs SH 1615:4, Byrilsnääs 1620 bskpl Livg. 1:2 och Börsnäs 1767 
KA jb.' Det i Börsnäs ingående mansnamnet företer en åtminstone skriftspråklig 
utveckling parallell med den som givit Byril av det fristående Birgher (Byrgh-). 
För uppkomsten av personnamnsformen Beril kan man sätta en fonologiskt dikte-
rad terminus post quem. Ett namn som Börsnäs visar att samma gräns inte utan 
vidare kan dras för hydronymen Beriln; den senare kan tänkas återgå på ett fsv. 
*Birghi(r)ssio(r) 'Birgers sjö'. Det finns inte skäl att a priori anta att det om 
samma sjö använda Kamhaf 2  skulle vara äldre på denna plats än det tidigare be-
tygade Beriln. 

Det synes vara svårt att vid tolkningen av Beriln finna ett slagkraftigt appella-
tiviskt alternativ till mn. Berit. Ord som sörml. birril m. 'argsint mansperson' 
(GE 2 s. 20), upp!. byrrel m. 'litet handjur, oftast om liten tjur' (Östervåla sn, 
Våla hd; M. Eriksson 1921, ULMA 648:43) och dalm. bärel m. 'vattenok; redskap 
varmed bördor bärs på ryggen' (OÖD), smål. bärel m. 'anordning för att bära en 
korg på ryggen' (Näshults sn, Östra hd, G. Hedström 1958-63, ULMA 29181) 
ger utgångspunkter som innebär ljudhistoriska problem och/eller från saklig 
synpunkt ter sig osäkra. Det är vidare fonologiskt möjligt att sammanställa uttals-
formerna Man och Man med fsv. bidhil, bedhil, nsv. bedel, sv. dial. bel m. 
'friare' (Rietz s. 27, SAOB B 562 f.). Bakom formen Beriln får man då förutsätta 
en differentiationsprocess; jfr t.ex. burk, fsv. budhker, fjärlar, fsv. ficedhlar, 
mjärm, fsv. micedhm, särla, fgutn. sikla (WesAn 1968 § 76:5, se även Seip 1955 
s. 167 f., 180, 184 f., 290) och ortnamnsformer som bcenere 1449, benara 1458 
för Benala och esara 1542 för Edsala (L. Elmevik i MASO 15, 1978, s. 36 ff., 

Ett i SH 1549:6 f. 74 r. förekommande Byrgessundh (i Gryt) synes avse Börsnäs. 
2 Se om Kamhav, Kamphav(et) bl.a. Brevner 1942 s. 154 if. med hänv. till tidigare inlägg, L. Hellberg 

i OUÅ 1942 s. 43 f., N. Sundqvist i Uppsala stads historia 1 s. 126 tf., L. Hellberg i UNT 22.4., 23.4. 
1953, J. Sahlgren i NoB 47 (1959) s. 192; jfr S. Strandberg i NNN s. 249, 259 n. 8. 

3 En obetydlig vattensamling i Börstils sn, Frösåkers hd, Sthlms 1., kallas Byrriln (1955 ek 12J6a). 
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40 ff.). De sakliga förutsättningarna för ett äldre *Bidhil(s)sio(r), *Bedhel(s)siön 
är ovissa. Sägenbildning kunde möjligen ligga bakom ett sådant namn (jfr nedan); 
enligt en meddelare skall Beriln ha uppkommit av att en flicka kallad Beda 
drunknat i sjön (SSg 71). 

Utan att vilja utesluta andra alternativ är jag böjd att i första hand räkna med 
mn. Ben! (Birger) i Beriln, som därmed får antas vara ellips av ett äldre 
*Berilssiön (*Birghissior) e.d. Vattensamlingen har inte varit större än att förle-
den kan tänkas uttrycka ett ägoförhållande av något slag. Utnyttjande av slåtter-
mark i den fuktiga sänkan är en tänkbar namngivningsgrund.' En drunknings-
olycka eller en annan uppmärksammad händelse kan också ligga bakom namnet 
Beriln (jfr den ovannämnda uppgiften om en drunknad flicka). Helt uteslutet är 
väl inte att folkfantasin förbundit en person kallad Ben! (Byril) med den lilla sjön; 
jfr Imber Nordin-Grip 1964 s. 39 f. om en sägen i Mellösa sn knuten till en viss 
Bäril. Lars Hallman (1748 s. 8) berättar om Kamhaf (Beriln, Beril kamhaf), »i 
hwilcken wantron hos bönderna wil seja, at fiskaren skal wara lycklig, om ingen 
får se honom, då han går åstad». 

Man kan inte bortse från möjligheten att ett Beriln innehållande mn. Buil är 
formellt sekundärt och i så fall bildat till exempelvis ett ägonamn, *Berilsäng(en) 
e.d., eller kanske ett numera okänt bebyggelsenamn, *Berilsgården (i den intillig-
gande byn Kulsta), *Berilsstugan e.d. Att detta alternativ måste beaktas visar hy-
dronymen Frusjön i Mellösa sn, Villåttinge hd (Frusj. T 1OGS0); den obetydliga 
namnbärande sjön kallas Fruäng-Sjön i LMV C 46-79:1 (1806-10) men Frusjön i 
LMV C 46-57:1 (1860-61). Lantmäterihandlingen från 1806-10 utvisar tjärnen i 
en ägomark med namnet Fru-Ängen (se kartan samt beskr. bl. 1 v. sp. 1); jfr 
namnet Fruängen hos Peter Jacob Hjelm (1791 s. 20). Eftersom vattensamlingen 
kallas Smååsiöön på LMV C 511:3 (1685) och Fruängen är välbekant som ägo-
namn, inte minst från Sörmland (se OAUn), vågar man här anta ett formellt 
sekundärt Frusjön, en reduktbildning vars oavkortade utgångsform är belagd 
(Fruäng-Sjön). Den i samma socken belägna Baggetorpsjön (se T 1OGS0), vars 
namn bildats till bynamnet Baggetorp (baggatorp 1478 14/5 u.o. B 15 f. 258 v. ä. 
nsv. avskr., HH 31 s. 190), kallas Baggetårp Sjön 1677 (LMV C 13:46-47) men 
Baggsiön 1670 ofå? (LMV C 2), Bagg-siön 1725 (LMV C 46-60:1) och Bagg-sjön 
1806-10 (LMV C 46-79:1); mot bakgrund av kända belägg och -torp-namnens 
förledsstruktur (jfr t.ex. Ståhle 1954 s. 57 om Baggetorp i V. Vingåkers sn, Opp-
unda hd, och SON 4 s. 55 om ett Bag getorp i Rönö sn, Björkekinds hd, östg. 1.) 

1 Trosens puss, namnet på en obetydlig vattensamling i Julita sn, Oppunda hd, står av allt att döma i 
samband med bebyggelsenamnet Trosa ett stycke norrut (T lOGSV). Enligt Lars Pettersson, tidigare länge 
bosatt i det närliggande Pepparkällan, kan den av honom kända inbyggarbeteckningen trosen eller hus-
bondenamnet Trosen (best. form) i Trosens puss erinra om att brukaren av Trosa haft slåttermark vid pus-
sen. 

146 



är det naturligt att se Baggsjön som en reduktbildning och som ett exempel på hur 
personnamn kan komma att ingå i formellt sekundära sjönamn. Har ett 
*Birghi(r)scengia(r)sio(r), ä. nsv. *Berilsänge(s)siön e.d. väl givit *Berilssiön, 
kan elliptering till Beriln ha inträtt; jfr exempel som Bagaren (båga, KBm 36) 
för den ovannämnda Bagaresjön i V. Vingåkers sn, Barsättern (Barsätre Sjön 
1560 RL f. 17 v., Barsattersiön 1560 ib. f. 21 v.), Gåsinge (Gåsinge-Dillnäs) sn, 
Daga hd,' Geten, östertälje sn, öknebo hd, Sthlms 1. (Geeten 1690 LMV C 
14:17, Geetsiön 1690 LMV C 14:21, Getasj. 1955 T 10ISV),2  Heen (Hedesiön 
1637 LMV C 4:150) i Mellösa sn, Villåttinge hd (T 1OGS0),3  och Lommen 
(LomSiön 1677 LMV C 13:39, Lom-Siön 1738 LMV C 16-34:2, Lomsj. 1966 T 
100SO, linnan GA 31), Floda sn, Oppunda hd.4  Utifrån det nu bekanta materia-
let rörande Beriln finner jag dock naturligast att räkna med ett formellt primärt 
*Berilssiön 'Birgers, Berils sjö'. 

I Oppunda hd känner jag förutom Beriln inte till något sjönamn med ä. nsv. 
belägg, för vilket det antroponymiska förledsaltemativet ter sig troligast. Från 
det övriga Sörmland tycks det inte vara lätt att mer omedelbart påvisa formellt 
primära sjönamn med personnamn i förleden. Utan ytterligare undersökningar 
vill jag inte uttala mig bestämt om i vilken utsträckning sådana sjönamn finns 
eller kan finnas. Det är svårt att fullständigt registrera namnen på alla obetydliga 
vattensamlingar. Hydronymer kan ha försvunnit före vår tid eller fått förändrat 
utseende. Namnet Jfvarsgööhl på LMV C 13:28 (1677) synes avse den tjäm eller 
obetydliga sjö i Kila sn, Jönåkers hd, som nu kallas Skelnasjön (T 9GS0). En del 
av den närbelägna Viksjön, åtminstone numera helt belägen i Krokeks sn, Lösings 
hd, östg. 1., bär namnet JfvarSiön på LMV C 13:28. Namn på vissa oansenliga 
vattensamlingar kan ha lämnats utanför kartorna eller undandragit sig 
uppmärksamhet vid mer översiktliga uppteckningar. Ingenting tyder dock på att 
personnamn i formellt primära sörmländska sjönamn utanför Oppunda hd skulle 
vara en vanlig företeelse. 

Våra dagars Buddsjön i Frustuna sn, Daga hd (T 9HNO), kan synas innehålla 
mn. Budde, känt från sörmländska bebyggelsenamn,' men torde i stället vara en 
reduktbildning till det tidigare brukade gårdnamnet Buddebol vid sjön (buddebol 

1 Se J. Sahlgren i ANF 50 (1934) s. 282. 
Den intilliggande bebyggelsen Getan kallades 1630 Geetsiön (bskpl Söd. 5:1) och 1653 Geeta (KA 

ml). Både sjön och bebyggelsen synes en gång ha benämnts med ett med djurapp. get sammansatt Getsiön, 
tidifare kanske *Getasiön (jfr 8.3). 

Se S. Strandberg i SaoS 1985 s. 59 if. samt 8.3 nedan. 
'Se om ellips och reduktion i sjönamn bl.a. Sahlgren 1912-35 s. 15 ff. samt i 1.2 anförd litt. 
s Mn. Budde ingår i Budcletorp, Floda sn, Oppunda hd (buddetorp 1535 ghj), Buddetorp, V. Vingåkers 

sn, samma hd (se Sdhle 1954s. 56) och i Buddetorp, Årdala sn, Villåttinge hd (Buddetorph 1642 KA ml). 
Se SMP 1 sp. 525 f. om själva personnamnet samt S. Strandberg i JHÅ 1990 s. 17 f. om dess förekomst i 
sörmländska ortnamn. 
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SH 1615:4, Buddebohl 1642 KA ml, Buddebol 1873 glk Aa 52), som kan förmo-
das innehålla det anförda mansnamnet. Hydronymen har tidigare sammanställts 
med fiskapp. budd 'äling',1  men den därvid av allt att döma obekanta skrivningen 
Rudbo-Siön 1718 LMV C 20-1:2 återspeglar sannolikt den oreducerade utgångs-
formen (*Buddbo-) för Buddsjön. För sjönamnet Åsten i Dunkers sn, Villåttinge 
hd (T 10HSV), av Hellquist (Hq 1 s. 774) lämnat utan förklaring (jfr NE s. 2), 
måste ett samband med mn. Åste, fsv. Aste, övervägas, men också i detta fall lig-
ger det nära till hands att anta ett formellt sekundärt namn (se 4.4). En liten 
sankmark i Åkers sn och hd saknar namn på glk Aa 17 (1865) men kallas 
Svensjön på ek 10H3f (1959) och T 10HSO (1969). I en uppteckning från 1935 
(svbtfon BLw) omtalas vattensamlingen som sjö. Den ligger ett kort stycke norr 
om Svinsjön, som nästan helt tillhör grannsocknen Gåsinge (Gåsinge-Dillnäs). 
Man bör inte utan vidare utgå från att Svensjön har annat ursprung än det 
intilliggande Svinsjön; ett om det mindre vattnet använt *Lilla Svinsjön ter sig i 
varje fall topografiskt möjligt.2  Vidare utredning kräver också Rökenskärr 
(Rökenstjärn 1875 glk Aa 57), namnet på en obetydlig sjö nära Stavsjöbruk i Kila 
sn, Jönåkers hd (1957 ek 9G2g, 1962 T 9GS0). Det är ovisst i hur hög grad 
Rökenskärr i äldre tid haft karaktären av sjö; jfr LMV C 13:28 (1677), LMV C 
39-31:1(1718). Ett par tre kilometer norr om Rökenskärr ligger bebyggelsema 
Röktorp och Gamla Röktorp (Röketorp 1668 KA jb (nyskattlagt), Röketorp 1717 
KA jb, Rökietorp 1739 KA jb).2  En personbetecknande förled (jfr 7.2.3 om Rök) 
kan a priori övervägas; om denna i så fall haft antroponymisk eller 
inbyggarbetecknande funktion (husbondenamn) är dock ovisst. En Peter Rök 
omtalas i jb 1759 och 1767 som inbyggare i Röktorp. Ett Rökgrännan är upp-
tecknat som »folklig benämning på en by vid Stavsjö bruk» (AK 34). 

Vissa sörmländska bebyggelsenamn på -sund tycks enklast kunna tolkas som 
sammansatta med personnamn. Jag tänker i första hand på det nu försvunna 
Folksund i Helgesta sn, Villåttinge hd (i folkasundhe 1469 14/10 u.o. SRAp, 
folckesundt SH 1551:11 f. 98 r., Folksund 1867 glk Aa 24) och på gårdnamnet 
Gnesund i Årdala sn, samma hd (ii gnidhasunde 1369 16/6 u.o. Strängnp, BSÄK 
2:7 s. 113, i gnidhasund 1379 f. 23/11 Oppunda hdstg SRAp, SRP 1460, i 
gnidhasund 1380 12/7 Osterrekame hdstg SRAp, SRP 1510). Förleden i Folk-
sund är snarast genitiv av mn. Folke. För Årdalanamnets del känner jag inte till 

3 
En ytterst liten vattensamling i Mellösa sn bär namnet Pilati sjö (se ovan). Ett annat Pilati sjö påträffas 

i Lerbäcks sn, Kumla hd, Ör. 1. (Brevner 1942 s. 186 f.), ett tredje i Balingsta sn, Hagunda hd, Upps. 1. 
(K.-H. Tapper 1946, OAU). Vattensamlingen i Lerbäck har också benämnts Pilati träsk (D. Höjdestrand 
1960, OAU). Någon mening om bakgrunden till Pilati sjö i Mellösa vill jag för närvarande inte uttala. Utan 
ytterligare underlag vägar jag inte anta att Pilati här åsyftar en person som på något sätt haft med tjärnen att 
göra direkt. 

J. Sahlgren i OUÅ 1943 s. 14. 
2 Jfr J. Sahlgren i SaoS 1947 s. 4 om bl.a. Svennevad, Svenbron och Svenmyra. 
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något i fasta landets topografi som skulle kunna motivera ett samband med verbet 
gnida eller ett därtill hörande appellativ; ett hydronymiskt *Gnidhi m. i denna 
mindre öppna del av Båven (se T 9HNV) förefaller vara en osäker möjlighet (jfr 
annars fvn. gniår m. »namn på sjoen», nisl. niåur m. 'brus från rinnande vatten' 
och Magnus Olsens (1912 s. 99 ff.) tolkning av bl.a. älvnamnet Nid i Trondelag). 
Jag är mera böjd att i Gnesund räkna med genitiv av ett mansnamn eller mans-
binamn, fsv. *Gnidhi; jfr niclis gnedha 1383 3/3 Arboga LSBp — om formen 
gnedha ej är korrupt — och sv. dial. gned n. 'lösaktig kvinna' Rietz s. 204 f., 
SAOB G 647, sörml. gned n. 'okysk kvinna' GE 3 s. 34 och sv. dial. gnie m. 
'girigbuk' Rietz s. 205, gnider m. 'snål, girig person' GE 2 s. 62. Detta *Gnidhi 
sammanhänger väl med det vanliga verbet gnida eller med fvn. gnida 'gnida'. I 
gårdnamnet Gnestad, Kuddby sn, Björkekinds hd, östg. 1., har Gösta Franzén ti-
digare (1937 s. 146 f.) antagit ett fsv. mansnamn *Gnidhi, som han härlett ur fsv. 
gnidha 'gnida, gnugga' (jfr dock SOög 4 s. 23). 

Gnesund ligger sydväst om ett sund i Båven (T 9HNV). Norr om samma för-
trängning påträffas gården Sund i Helgesta sn (innan swndum 1381 20/6 öster-
rekarne hdstg SRAp, SRP 1591, Sundtt SH 1551:11 f. 151 v.). I Gnesund har 
förleden en markerat särskiljande funktion. Detsamma gäller om förleden i 
Folksund — bebyggelsen låg endast några kilometer från Sund — och om förleden 
i Ulvsund (vlfsundh 1383 29/1 Västerås SRAp, SRP 1905, vlfzsund 1415 26/1 
Kåveta SRApp I, SDns 3 s. 5), namnet på en by (Helgesta sn) några kilometer 
nordöst om platsen för det försvunna Folksund. Ulvsund kan innehålla mn. Ulf. 

Man kan inte ta för givet att det vid samma förträngning som Sund belägna 
Gnesund redan från början burit ett sammansatt namn och inte heller att sundet en 
gång kallats *Gnidhasund. Förleden *Gnidha- kan mycket väl ha tillfogats 
sekundärt för att särskilja de två bebyggelserna på samma plats. Också i Folksund 
och Ulvsund kan förlederna ha lagts till ett bebyggelsebetecknande *Sund för att 
skilja namnbärarna från Sund och Gnesund i grannskapet. I fall då toponymer 
med särskiljande antroponymisk förled avser bebyggelser som på de äldsta kända 
källornas tid bestått av mer än ett hemman föreligger möjligheten att det utvid-
gade namnet till en början åtskilt gårdar inom en och samma by och först sekun-
därt kommit att brukas om hela enheten.' 

Det i SRAp 1357 13/7 u.o. (SD 7:1, h. 2, s. 213) förekommande Hwnbla-Lundby (humblalundby, 
hwnblielundby) tycks snarast ha åsyftat antingen hela Lundby i Bettna sn, Oppunda hd (lunby 1366 e. 11/6 
Oppunda hdstg SRAp, SD 9 s. 63), eller en del av denna bebyggelse; den särskiljande förleden Humbla-
kan vara antroponymisk; jfr LB s. 113 (*Humble) och DOP 1 sp. 579 f. (Humli), DOP 2 sp. 478 (Humle). 
Särskiljande funktion har rimligtvis också förleden i ett 1383 belagt (I) jngivaldz oknom (19/11 Nyköping 
SRAp, SRP 1981; första bokstaven i oknom vid veck, kan ha stått eller stå 0), som avsett ökna eller Öknaby 
i Floda sn (T 100SO) eller en del av endera bebyggelsen. Här kan också erinras om konstellationer som (j) 
bonda ruetlastom och (j brytianetlastom 1381 i Gryts sn, Daga hd (Linde 1951 s. 218), Bondeka och Eka 
i Lista sn, Västerrekame hd (T 1 OGNO), Bondökna och Prostökna i Harva sn, österrekarne hd (T 
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Fsv. belägg för gårdnamnet Vevelsund i Vrena sn, Oppunda hd, är (j) wiwil-
sunde 1382 7/3 Nyköping LSBp, (j) wäwelsundhe, (i) wäwelsundha 141113/6 
Oppunda hdstg B 15 f. 65 v. ä. nsv. avslcr., SDns 2 s. 398, och (twa gordha j) 
weuelsund 1464 27/10 Vadstena SRAp. Boplatsen återfinns vid ett sund mellan 
Farnebyfjärden av Långhalsen och en norr därom belägen, numera igenväxt sjö 
(T 9HNV). I en ännu opublicerad utredning belyser jag möjligheten att förleden i 
Vevelsund innehåller en hydronym eller på annat sätt åsyftar vatten (jfr S. 
Strandberg i JHÅ 1989 s. 23). Man bör emellertid också överväga om förleden 
kan vara antroponymisk. I det senare fallet går tanken till det fornvästnordiskt 
belagda mn. Vifill eller 	(Lind Suppl. upptar också ett Vifli).1  Ett fsv. *Vivi/ 
har ansetts (LB s. 302) kunna föreligga i namnet Vevelsta, Husby-Oppunda sn, 
Oppunda hd (ii viuilstum 1359 30/7 Stensö vid. 1383 25/7 u.o. SRAp, SD 7:2, h. 
4, s. 195, j wiw/istom 1377 9/1 Oppunda SRAp, SRP 1236); det tillkommer en 
gård belägen en dryg halvmil öster om Vevelsund.2  

Även i fallet Vevelsund bör behovet av en särskiljande förled ha varit märk-
bart. I närheten, vid Farnebyfjärdens förbindelse med en större del av Långhal-
sen, ligger Tovsund i Vrena. Några kilometer norrut finner man Fågelsund i 
Bettna sn, Oppunda hd, och längre västerut, likaledes vid Långhalsen, gården 
Sund i Lerbo sn, samma hd. Är förleden i Vevelsund ett personnamn — alternati-
vet *Viv ils- kan tidigt ha givit *Vrvi/s- genom ordlängdsbalans — kan man inte 
vara säker på att själva sundet en gång burit det sammansatta ortnamnet. En annan 
möjlighet än sekundärt tillagd förled som man a priori inte bör bortse från är att 
efterleden -sund i vissa fall haft den funktionella innebörden 'bebyggelse med 
formellt och semantiskt primärt namn på -sund' eller 'bebyggelse vid ett sund' 
och att nytillkomna boplatser vid förträngningar i t.ex. Båven och Långhalsen 
kunnat få med personnamn sammansatta namn på -sund som aldrig varit 
hydronymiska.2  

Folksund och Gnesund innehåller snarast personnamn, och samma förledstyp 
måste övervägas för Ulvsund. Ett säkert exempel på bruket av personnamn i 

1OHNV), samt Bondhälla och Prästhälla i Gåsinge (Gåsinge-Dillnäs) sn, Daga hd (T 10HS0). För 
exempel från andra landsändar se bl.a. Ståhle 1946 s. 408, 520 (Back-, Fru- och Skatt-Valsinge), SOSk 
11:1 s. 91 f. (Finn-, Håkan-, Präst- och Storkila), Stähl 1976 s. 97 (Stockkumla och Utkumla) och L. 
HaVsen i UNT 28.2. 1989 (Gräna och Gunggräna). 

Jfr härvid bl.a. M. Lundgren i ANF 10 (1894) s. 178, Lind sp. 1094 f., Lind Bin. sp. 401, Lind 
Suppl. sp. 807 f., DGP 1 sp. 1596, Ekwall 1960s. 521, de Vries 1962s. 661, Fellows Jensen 1968 s. 334 
f., G. Möller i Festschrift fik Otto Höfter 2 s. 363 ff., Kaufmann 1968 s. 396, 410 f., Krause 1971 s. 32, 
47,62 f., 67, 79, 106, 119, 172. 

2 Jfr L. Hellberg i Kalmar stads historia 1 s. 160 n. 78 (jfr s. 129, 161 n. 92, 96, 97). Den sistnämnde 
har för många är sedan muntligen framfört tanken att Vevelsund skulle kunna innehålla samma person-
beteckning som Vevelsta i Husby-Oppunda. 

3 Jfr bl.a. Hald 1965 s. 185 f., S. Benson i SOÅ 1972 s. 34 tf., V. Christensen i NoB 61(1973) s. 42 
f., SOV 1 s. 122 f. och Fellows-Jensen 1985 s. 74. 
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hydronymer lämnar dock inget av dessa namn och inte heller Vevelsund. De har 
på det hela taget mindre tyngd i diskussionen om antroponymiska förleder i for-
mellt primära sjönamn; i samhälleligt-funktionellt avseende kan sjöar och sund 
inte jämställas utan vidare. Båttransporter över småsjöar torde i allmänhet ha va-
rit av mindre betydelse från samfärdselns synpunkt än färjning över sund i 
vittförgrenade sjöar som Båven och Långhalsen; ett personnamn i en hydronym 
på -sund kan t.ex. tänkas erinra om någon som brukat svara för sådana transpor-
ter över sundet i fråga. 

Personbetecknande förleder kan förekomma också i sörmländska vattendrags-
namn. Något säkert exempel från Oppunda hd på att ett större vattendrag har 
namn med antroponymisk förled kan jag dock inte ge.' Bland äldre vattendrags-
namn förtjänar inte minst forsnamnen uppmärksamhet; när forsar eller strömmar 
med möjligheter till fiske och kvarndrift tillhört eller disponerats av enskilda 
personer, kan detta givetvis ha satt spår i namngivningen.2  Det från medeltiden 
belagda, som bebyggelsenamn brukade Kallfors i överjärna sn, Öknebo hd, 
Sthlms 1. (i kalaforse 1422? 17/1? öknebo hdstg UUBp, qwerner then andre 
hether Kallefors 1506 22/4 Skövde BSH 5 s. 87, Kalaffors Qwern 1528 Svante 
Stenssons jordebok f. 54 r.), tycks enklast kunna förklaras som sammansatt med 
mn. Kali.' Även när det gäller vattendragsnamn måste man räkna med 
möjligheten att antroponymiska förleder överförts från andra, formellt primära 
namn; som exempel kan här nämnas att Ramunds bäck (Lögesiöbeck 1677 LMV 
C 13:28) i Kila sn, Jönåkers hd (T 9GS0), nära utloppet i Vretaån passerar en 
framträdande höjd med namnet Ramunds berg.4  

I och med svårigheten att — åtminstone vid en första överblick — säkert påvisa 
antroponymiska förleder i nämnvärd mängd bland formellt primära sörmländska 
sjönamn är det mindre lockande att i rent lexikaliskt sett ovissa fall välja person-
namnsalternativet framför rimliga andra möjligheter. Antroponymer (Biur, 

Se Lindqvist 1926 s. 365 f., Lindroth 1931 s. 101 om personnamn i vattendragsnamn. Jfr bl.a. Gran-
lund 1956 s. 33 if., 56 if. om  personnamnsförleder i isländska och nyländska ånamn och Hald 1965 s. 202. 

2 Se om namn på -fors med personnamn i förleden bl.a. Lindqvist 1926 s. 365 f., Hj. Lindroth i ANF 58 
(1944) s. 301 if., Moberg 1965 s. 45 och J. P. Strid i Linköpingsbygden s. 24 f. Per Hovda (i MM 1945 s. 
97) förmodar att förleden i de norska namnen Halfredsfoss, Gjermundsfallet och Amundsfoss erinrar om 
personer som omkommit i de namnbärande forsama. 

3 Jfr LB s. 145, Lind sp. 673 f., DGP 1 sp. 720 ff. Mn. Kali ingår i gårdnamnet Kaltorp, Tingstads sn, 
Lösings hd, Östg. 1. (G. Franzén 1937 s. 119), och troligen också, trots skrivningen kallobodha 1385 9/11 
»laghmanznxss» LSBp, i bynamnet Kalbo, Skedevi sn, Finspånga läns hd, samma län (senare belägg är 
bl.a. ?j kalabodhum 1423 19/1 Häradstorp Strängnp (läsn. av namnets första bokstav osäker i fotostat-
kopian), i kalabode 1453 23/11 Norrköping SRApp I; jfr DNorc s. 159, och i lcalabode 1535 ghj). 

4  Det är tilltalande att räkna med mn. Ramund (låt vara kanske som följd av namnomvandlingar i efter-
hand) i just bergnamn; se bl.a. A. Nordn i Folkminnen och folktankar 17 (1930) s. 1 if., K. G. Ljunggren 
i SOÅ 1946-48 s. 63 if. och SOÖg 11 s. 179. 
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*Blidhge,' Fin, Gubbe, Gulle, Haki, Hani, Hiwlm, Kraka, Sten, Ulf) kan teore-
tiskt sett ingå i hydronymer som Bjuren i Flen (T 9GNO), Bliggen i V. Vingåkers 
sn, Oppunda hd (T 9GNV), Finnsjön i Gryts sn, Daga hd, och Åkers sn och hd (T 
10HSV), Gubbsjön i Björkviks sn, Jönåkers hd (T 9GS0), Gullsjön i Helgesta sn, 
Villåttinge hd (T 10HSV), Hacksjön (T 9GNO) och det äldre Kråksiön (1674-75 
LMV C 96-1:2, Gropsj. 1960 T lOGSV) i Floda sn, Oppunda hd,2  Hansjön i 
Floda och i Mellösa sn, Villåttinge hd (T 1OGS0), Hjälmsjön (Hjälmsj. 1960 T 
9GNO) och Stensjön (T9GNO) i St. Malm och Ulvsjön i Mellösa (T 100S0), 
men av strukturella skäl ligger det närmare till hands att överväga andra 
tolkningsalternativ. På samma sätt är det mindre tilltalande att räkna med antro-
ponymisk förled i Ramsjön i St. Malm (se 7.3), trots att Rafn (Hrafn) är ett väl-
belagt nordiskt mansnamn (LB s. 201, Lind sp. 564 f., DGP 1 sp. 1130 f.). Inte 
heller i fallen Hön(s)sjön och Strången finns det anledning att ställa person-
namnsalternativet främst (se 7.2 och 7.1). 

Vad förhållandet mellan sjöars storlek och personnamnsförleder beträffar 
stämmer den bild Brevner förmedlar från sydöstra Närke väl överens med min 
egen uppfattning om det sörmländska materialet: vid tolkningen av formellt pri-
mära namn på större sjöar är det strukturella stödet för val av ett antroponymiskt 
förledsalternativ svagt eller obefintligt. Personnamnsförleder väntar man sig 
hellre i yngre namn på mer obetydliga vattensamlingar. Att Brevners avhandling 
upptar fler sjönamn (på små vattensamlingar) med antroponymisk förled än mitt 
material från Oppunda kan till viss del bero på att han tillämpat andra kriterier än 
jag vid bestämningen av sjönamn. 

De antroponymiska förledernas efter vad det synes låga frekvens i formellt 
primära sörmländska sjönamn sammanhänger rimligtvis med att så många sjöar 
före skiftenas tid legat på by-, socken- eller häradsallmänningars  eller på andra 
sätt varit fleras angelägenhet. Ekonomiska synpunkter bör ofta ha gjort sjöar 
intressanta för flera byar, gårdar eller hemman. De större sjöarnas betydelse för 
båttrafik och vinterkörning förtjänar att framhållas. Även i fall när en vatten-
samling legat på mark med endast en ägare är det rimligt att i princip anta ett 
mindre personligt förhållande mellan ägaren och sjön än mellan samma individ 
och dennes bostad. 

De största sjöarna kan a priori antas ha fått namn tidigast. De kan också antas 
ha varit mindre förknippade i det allmänna medvetandet med vissa enskilda per-
soner än vad små vattensamlingar varit. Det mönster med få eller inga antropo-
nymiska förleder som därigenom skapats under mycket avlägsna skeden kan ha 

1 Se S. Strandberg i SaoS 1985 s. 54 f. 2 	. 
Gropsibn (Kräksjön) har intill senaste tid legat i Junta sn, Oppunda hd. 

3 Jfr Sahlgren 1912-35 s. 110 om ett Toftsjön. 

152 



hämmat användningen av personnamn i förleder, när man bildat sjönamn under 
senare perioder. 
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7. Fjärravhängig ortnamnsbildning 

7.1. Strången 

7.1.1. Inledning 
På gränsen mellan St. Malms och 03.Vingåkers snr, Oppunda hd, ligger sjöarna 
Strängen och Lill-Strången (T 9GNV). Den mellan Båltsnäs i St. Malm och Strång-
holm i Ö. Vingåker belägna Lill-Strången är numera igenväxt (fig. 6, ek 9G7e). 

Äldre belägg för Strången (Stor-Strången) är bl.a.: St: Strången 1670 ofå? LMV 
C 2, Stora-Strången 1674-75 LMV C 96-1:2, Stora Strången 1677 LMV C 13:34, 
St: Strängen 1677 LMV C 13:41-42, Stora Strången u.å. LMV C 70-1:1, Stoore 
Strången u.å. LMV C 96-1:1, strången 1697 ULA LK G VIII:1 kvarnkom-
missionsprotokoll bil. (Specification Oppå Qwarnarna) s. 12, Strång Sjön (2 ggr) 
1810 LMV C 70-102:7, Strängen 1867 glk Aa 22, Strångsjön Indebetou 1874 s. 11, 
15, Strången 1958 ek 9G6e.Upptecknade uttal är: strögan (GA 31), stb,straga, 
streiga (KBm 35), stråge,n, strå &n (SSg 68). 

Äldre former avseende Lill-Strången är: Lille Strången 1588 M.I.Ib f. 2 r., L: 
Strången 1670 ofå? LMV C 2, Lill: Strången 1674-75 LMV 96-1:2, L: Strångn 
1677 LMV C 13:41-42, Lilla Strång-siön 1706 LMV C 70-21:1, Lilla Strången 
1867 glk Aa 22. Upptecknade uttal är: lilstrogan (GA 31), lilstraga (KBm 35), 
Ulstrinan (SSg 68). 	 ' 

Avståndet mellan Lill-Strången och Stor-Strången är ungefär 2,5 km. Vid den 
sydligare och större sjön ligger tätorten Strångsjö, som tillkom under 1800-talets 
senare hälft. östra stambanan drogs då förbi sjön, där en station inrättades (Strång-
sjö Station 1867 g& Aa 22); se L. Campbell i Sörmländsk bygd under 7000 år s. 
176 f. 

Före 1868 års territoriella förändringar låg de två sjöarna helt inom St. Malm (se 
glk Aa 22). Nämnda år överflyttades gårdarna Strångholm och Strångvik (Sträng-
äng) från St. Malm till O.Vingåker (Lagerstedt 1973 s. 19). 

Gårdnamnet Strångholm är belagt från 1530-talet: Sstrongeholm (el. möjligen 
Sstrongeholm el. Sstongeholm) 1534 4/1 Djulö vid. 1573 3/8 Stockholm Khlmp, 
strongholm 1535 ghj, strongholm SH 1551:11 f. 119 r., Stongeholm SH 1554:9 
hjhreg s. 34, Strongholm SH 1554:11, stränga holmn SH 1558:9, Strångeholm 1608 
4/1 SRA db Söd. 1. vol. 1 c f. 4 v., Strånghålm (Sätesgård på Stora Diuhla ägor af-
giärdad) 1743 LMV C 70-102:2 beskr. 
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I Ö.Vingåker, vid Stor-Strångens avlopp västerut till Mörtsjön i samma socken, 
ligger gården Strångbäcken: Strångebeck 1663 ULA jb LK G II a:2, Strångbäk 
1670 ofå? LMV C 2, Strångbäck 1674-75 LMV C 96-1:2, Strång bäck 1707 LMV 
C 104-69:1, Strångbäck 1718 LMV C 104-36:1, Strångbäcken 1958 ek 9G6e. Intill 
gården leder en bro (Strångebäcks Broo 1707 LMV C 104-65:1) över det sannolikt 
en gång namngivande vattendraget, i LMV C 104-13:1 (1778) beskrivet som »en 
liten Rändel, som löper öfwer Strångbäckens Ägor». 

Gränsen mellan St. Malm och Ö.Vingåker går numera över en liten, med fasta 
landet sammanväxt holme i Stor-Strångens nordvästra del (jfr glk Aa 22, ek 9G6e). 
Denna holme har utnyttjats som gränspunkt också i äldre tid, inom St. Malm, och 
har då benämnts Strång(e)holme(n) eller *Strångsjöholm: Stmgeholme (sic) 1707-
11 LMV C 70-102:1, Strångeholme 1708 1/6 Sjöholm SRA handl. i Stora Djulö 
gårdsarkiv vol. 6 avskr., Strångsiöholms St. 1709 LMS StM nr 4, Strångholmen 
1743 LMV C 70-102:2. 

År 1827 omtalades en vinterväg över »de så kallade Strångmossama imellan Sjön 
Strången och Mahnsåss gästgifvaregård» i sstp StM K 1:3 s. 359 (jfr StMp 8 s. 27). 

Strångvik ligger väster om Stor-Strångens södra, långsmala del. För denna be-
byggelse har även namnen Strångänden och Strångängen använts: Strånghwijk-
stugan 1642 KA ml, Strånghändan 1643 KA jb, Strånghändan 1645 KA jb, Strång-
enden 1657 KA jb, Strångängen 1663 ULA jb LK G II a:2, Strångwijk 1670 ofå? 
LMV C 2, Strångwijk 1675 KA jb, Strångwijk 1677 LMV C 13:34, Strångengen 
1690 KA jb, Strångwijk, 1/8 Strång ängen 1743 LMV C 70-102:2 beskr., 
Strångwjk 1748 sstp StM K I:1 s. 177 (StMp 3 s. 59), Strångvik 1867 glk Aa 22, 
Strångvik 1958 ek 9G6e (på registerfastigheten Strångäng). En dissimilations-
betingad övergång från Strångäng (Strångängen) till *Strångänn (*Strångännen) 
'Strångänden' är tänkbar, men beläggen tyder i stället på att formen Strångängen 
genom urspåring — jfr G. Holm i Lövånger 2 s. 136 om Broänden > Broänge — eller 
avsiktligt efterledsbyte kommit att ersätta ett äldre Strångänden, vars efterled i så 
fall torde ha innebörden 'vik, sjöände'.' Det inte långt från Strångsjö uppträdande 
gårdnamnet Ändebol (Endeboll SH 1580:18 s. 115, Endebol SH 1588:11) i St. 
Malm innehåller ände m. med syftning på en vik av Malmsjön. SH 1605:5 använder 
namnformen Enngeboll för samma bebyggelse. I samma källa finner man bebyg-
gelsenamnet Hårsnäs (till hors n. 'häst; sto'), som används i stället för det äldre 
eller i varje fall tidigare belagda Hästenäs: Hästenäs SH 1580:18 s. 115, Hestenäs 

1 Jfr om ände i betydelsen 'vik' bl.a. Hq 1 s. 638 n. 1 (Sjunda), 0. Ahlbäck i Elias Wessön 15 april 
1954 s. 5 if. (fsv. sio (ende), S. Strandberg i Uppsalastudier i namnforskning s. 121 (Sköndal), Strid 
1981a s. 109 f. (Njurände-) och S. Strandberg i SaoS 1985 s. 85 (Ogändan, Yngsänden). Från St. Malm 
kan bl.a. anföras Stentadnden (SSg 66) och Hålvättersdnden (SSg 68). En registerfastighet vid Skogsjön 
i Skedevi sn, Finspånga läns hd, östg.1., helt nära St. Malms sydgräns, heter Sjöänden (ek 9G5e). 
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ib. s. 427, Kestenäs (sic) SH 1604:10, HorssNäss SH 1605:5, Hårsnäs 1966 T 9GNV. 
Detta nära Lill-Strången uppträdande Hårsnäs påminner om att formen Strång-
ängen kan vara resultatet av ett medvetet namnledsbyte.1  

7.1.2. Uppkomsten av den feminina singularforrnen Strången 
De 1935 från ö.Vingåker upptecknade uttalen streiea, lastraga och st ktraga är 
påfallande. Jag har inte kunnat få en form på -a bestyrkt vid förfrågningar hos orts-
bor. Mycket talar för att det är fråga om oursprungliga, mera tillfälligt använda 
former. Som nämnts låg både Lill-Strången och Stor-Strången före 1868 helt inom 
St. Malm; vid namntolkningen bör de uttal som dokumenterats från denna socken 
tillmätas större vikt än de avvikande formerna från Ö.Vingåker. 

Formerna på -a kan — även om de brukats allmänt, vilket inte är säkerställt — ha 
sitt upphov i fakultativa eller mera tillfälliga syntaktiska konstruktioner. Om sjö-
arna Lilla och Stora Tolen, som ligger helt nära Strångsjö, har man använt det 
sammanfattande plurala namnet Tola(rna),Tora(rna) tora, »hälften Z» (TE u.å.). I 
Strångsjötrakten, inte långt från Tolarna (ToorSiögar 1674-75 LMV C 96-1:2), 
påträffas också Mörkskiren och Skärskiren i ö.Vingåker; dessa sjöar har tillsam-
mans kunnat benämnas Skirerna firara (KBm 35); LMV C 2 (1670 ofå?) har for-
men Skijrsiögarne och LMV C 96-1:2 (1674-75) SkijhrSiögar. Från det övriga 
Sörmland kan anföras Dröpplena (NL 09) för Lilla och Stora Dröpplan, Vårdinge 
sn, öknebo hd, Sthlms 1. (T 10HS0), Hedningarne 1690t.? UUB ka 105 för Lilla 
och Stora Hedningen, Daga hd (T 10HS0),2  Malma(rna) måkma (GA 31) för 
Mellan-Malmen, Nedre och övre Malmen, Floda sn, Oppunda hd (T 9GNO, NV; 
Nedre Malmen delvis i Sköldinge sn), Styro(rna) (stifro ä., stbratia RO 48) för 
Västra och östra Styran, Sorunda och ösmo snr, Sotholms hd, Sthlms 1. (T 91NV), 
Unnerna (MW 73) för Nedre och övre Unnan, Lästringe sn, Rönö hd (T 9HNO; 
Övre Unnan delvis i Västerljungs sn), och Äntvikarna (Entwijkarne 1686 LMV C 
12:96, jfr Äntwyken 1687 LMV C 48-1:1) för Nedre och övre Ämtvikssjön, 
Ludgo sn, Rönö hd (T 9HNV).3  Två gölar med namnet Järngölarna i St. Malms öst-
götska grannsocken Simonstorp, Bråbo hd, har också kallats Järnerna (RLf 28). 
Det är inte otänkbart att i skrift belagda former som Gielksiöggrne (1670 ofå? 

t Jfr betr. Hästenäs: Horsnäs Karsten 1921 s. 296 om Ulvän och Vargö. Det är tänkbart att namnet 
Hårsnäs (Horsnäs) är äldre än Hästenäs men en tid ersatts av det senare på grund av en strävan att undvika 
de associationer skriftformen Hors- kunnat ge. Associationsbetingade förändringar i St. Malm är sannolikt 
Fula > Fågelö (S. Strandberg i NoB 60, 1972, s. 159 f.) och Fanstorp > Flemingshov (S. Strandberg i 
OUÅ 1974 s. 69 f.); nämnas kan också Pin(n)torp > Eriksberg (S. Strandberg i OUÅ 1974 s. 60 if.). Om 
vissa andra förledsbyten se Ståhl 1960 s. 88 f. (Superbacka> Överbacka), ds. 1976 s. 23 ff. (Mäviken> 
Juyfruvilcen) och S. Strandberg i OUÅ 1978 s. 50 ff. (Drykkesta > Trinkesta; jfr Langborg 1980s. 148). 

Se om Hedningen och Hedningarna S. Strandberg i SaoS 1985 s. 69 f. 
3 Se om Äntviken och Äntvikarna S. Strandberg i SaoS 1985 s. 81 n. 97. 
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LMV C 2), Lilla och Stora Nimsiögarne (1670 ofå?.LMV C 2) och RamsSiögarna 
(1677 LMV C 13:34), Ramsjöarna (1867 glk Aa 22) — de avser Lill-Jälken och 
Stor-Jälken, Lilla Nimmen och Stora Nimmenl  respektive Mellansjön, Ramsjön och 
Skogasjön i St. Malm (T 9GNO) — vid sin sida haft plurala talspråksformer som 
*Jälka(rna), *Nimma(rna) och *Ramma(rna).2  

Formen Tora (Tola) vid Strångsjö, Malma(rna) i Floda, inte långt från St. Malm, 
och andra här anförda plurala sjönamnsbildningar visar på en möjlighet att förklara 
strikta, lilstraga och stigtraga utan att räkna med ett i begynnelsen feminint 
Strången. Det upptecknade singulara Strången (-strången) f. kan ha utlösts ur ett 
pluralt *Strånga(rna) eller ur förbindelsen *Lill- och Stor-Strånga(rna). För det 
nyssnämnda sjönamnsparet Lilla och Stora Hedningen i Daga hd föreligger 
(Frustuna sn) uttalen lila Unigan och stora hknigan (AO 46) men också, på 
en för namnen gemensam lapp, lila, stora hkniga (KEN 36). Nedre och Övre 
Unnan i Lästringe har upptecknats med formerna nMra &nona respektive <sovra 
furiona (GA 32). Bakom nutidens Lille Vättersjön och Store Vättersjön i Brands-
torps sn, Vartofta hd, Skar. 1., förutsätter Ivar Lundahl (i SOSk 17 s. 45) utveck- 
lingen *Lilla Vättern, *Stora Vättern> *Vättersjöarna > Lille, Store Vättersjön; 
jfr även OGB 1 s. 142 f. om förhållandet mellan Sturva, återfört på ett *Stir-
var(nir), och Sturven i Göteborgstrakten (om betoningen också SOÄ 13 s. 122). 

Att Stor-Strången under medeltiden eller äldre Vasatiden burit ett feminint 
namn, Strången (*Strang), är inte sannolikt. För den obetydliga Lill-Strångens del 
är det lättare att tänka sig ett feminint, osammansatt eller genom ellips av 
*Strånggölen f. e.d.' uppkommet Strången f.; sjöns ringa omfång är dock inget som 
helst hinder för antagandet av ett maskulint namn.4  Det är långtifrån självklart att 
ett om Lill-Strången använt Strången f. kunnat påverka ett maskulint Strången för 
den på avstånd belägna, större Stor-Strången. 

Vid tolkningen av Lill-Strången och (Stor-)Strången bör man i första hand utgå 
från den maskulina formen Strången. 

7.1.3. Accentväxling 
Med accentväxling avser jag här dels förhållandet att ett och samma namn i nutiden 
kan eller kunnat uttalas med både grav och akut accent utan förskjutning av huvud- 

Se om Lilla och Stora Nimmen S. Strandberg i SNF 65 (1984) s. 255. 
2 Jfr om plurala sjönamnsformer bl.a. Ståhle 1946 s. 21, 425, J. Sahlgren i NoB 34 (1946) s. 96, 98, 

H. Stähl i OUÅ 1946 s. 10 f., ds. i NoB 48 (1960) s. 102 f., B. Lindén i NoB 57 (1969) s. 18. 
3 Gölnamnet Horsagöljen, Gustav Adolfs sn, Vartofta hd, Skar. 1., har antagits innehålla app. hors 

'häst'; en annan namnfonn är Horsen ha (SOSk 17s. 17). En mycket obetydlig vattensamling i Skedevi 
sn, Finspanga läns hd, östg. 1. (Kvarntj. T 9FNO), har kallats Fulen (feda GEO 30, fi.14-a ML 72, även 
Älta B. Olsson 1963, OAU), enligt uppgift (GEO) med syftning på omgivande mossmark och berg. 

4  Jfr S. Strandberg i NNN s. 249 om sörmländska hydronymer på -sjön. 

157 



tryckets placering, dels förhållandet att en nutida enarådande akut eller grav beto-
ning i vissa fall kan visas eller antas vara icke ursprunglig. 

Hellquist (Hq 1 s. 583) återger ett uttal med akut accent för Strången (Stor-
Strången). Gunnar Annell upptecknade 1931 samma namn med grav accent (se 
ovan). Under uppteckningar i St. Malm 1968 registrerade jag båda accenttyperna 
för Strången. Någon osammansatt namnform åsyftande Lill-Strången är inte doku-
menterad. 

För Hellquists morfologiska bedömning av sjönamn har inhämtade upplysningar 
om namnens betoning spelat en stor eller avgörande roll i åtskilliga fall (se t.ex. Hq 
1 s. 44, 49, 111, 129, 153, 308, 374, 429, 433, 540 f.). Tanken på accentväxling i 
svenska sjönamn har emellertid inte alls varit honom främmande. Han uppger (Hq 2 
s. 7) att sådan växling varit ganska vanlig; jfr Norrby 1905 s. 103 anm., E. Hellquist 
i SvLm 1905 s. 92, Sahlgren 1912-35 s. 32 och I. Mot:Mer i NoB 30 (1942) s. 182. 
Enligt Robert Norrby (a.st.) visar Småland, Sörmland och Östergötland en påfal-
lande tendens till övergång från grav till akut accent i sjönamn. Förhållandet att 
olika sjönamn med samma skriftform, t.ex. Aspen, kan ha olika accenttyp söker 
Jöran Sahlgren förklara genom att anta skilda ellipsbaser, såsom Aspesjön och 
Aspsjön. I sin recension (NoB 30, 1942) av Erik Brevners sjönamnsavhandling 
framhåller Ivar Mo&er att akut betoning i ett stort antal fall inträtt vid sidan av 
eller i stället för grav och att fördelningen mellan dessa accenttyper i upptecknat 
sjönamnsmaterial inte alltid ger säker ledning beträffande ordbildningen. 

Lars Hellberg (i NoB 30, 1942, s. 109 f.) framhåller att sammansatta ortnamn 
med enstavig efterled och ursprungligen tvåstavig men efter synkope enstavig för-
led i vissa sörmländska trakter synes tendera att ha akut accent vid huvudbetoning 
av förleden, och att akut accent kvarstår även då efterleden har bestämd form. Det 
genuina tillståndet har dock, understryker han, ofta grumlats på grund av associa-
tioner och genom inverkan från riksspråket. Jfr Ericsson 1914 s. 67 ff. om  accent-
förhållanden i sörmländska folkmål. 

Hos icke sammansatta sjönamn på -en (-aren-namn ej medräknade) eller -n(n) i 
St. Malm med uttalsuppgifter i OAU — ett begränsat antal — växlar akut och grav 
accent i två fall (Strången, Tolen) och cirkumflex och akut accent i ett tredje 
(Funn). Bland de många sammansatta sjönamnen uppvisar Löppsjön och Storsjön 
både akut och grav accent. Ett icke obetydligt antal sjönamn inom återstoden av 
Oppunda hd har accentväxling; liksom i St. Malms-materialet kan sådan växling 
uppvisas från både sammansättningar, t.ex. Dagsjön, Flensjön, Lillsjön och Mar-
sjön, och åtminstone synkroniskt sett enkla namn som Låttern, Skiren, Tyven och 
Veckeln. 

Formen Löppsjön (Löppsiön 1670 ofå? LMV C 2) återgår på ett äldre *Löpe.. 
sjön; en intilliggande äga omtalas i SH 1568:7 som Löpesiö (4.2). Den akuta beto- 
ningen av detta sjönamn kan sättas in i det utvecklingsmönster Hellberg tecknat. 
Synkope i förleden kan ha drabbat även Storsjön, men den alternativa akuta beto- 
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ningen av detta namn (7.2.1) kan möjligen bero på att förleden genom ljudutveck-
lingen fakultativt kommit att sluta på vokal.' 

De upptecknade uttalen för Strången ger inte säker ledning vid den morfologiska 
rekonstruktionen. Man är i varje fall oförhindrad att räkna med ett äldre *Strange 
m.,*Strangasio(r) eller *Strangesio(r). Nutidens accentväxling kan möjligen bero 
på ellipsbildning utifrån olika ellipsbaser, dels en ursprunglig bas med tvåstavig 
förled, dels en (kanske endast fakultativ) yngre med efter synkope enstavig förled. 
Accentväxlingen kan dock bero på enbart analogi. 

Vilken ursprunglig betoning ett *Strången bakom Lill-Strången har haft är 
omöjligt att avgöra. Det är långtifrån säkert att Strången vid det nutida Strångsjö 
och en äldre osammansatt *Strång-hydronym vid Strångholm haft samma ur-
sprungliga accenttyp. 

7.1.4. Förhållandet mellan Lill-Strången och (Stor-)Strången 

Namnet Strången i St. Malm har såvitt känt ingen motsvarighet bland sörmländska 
sjönamn. Det ringa avståndet mellan Lill-Strången och Stor-Strången gör det 
naturligt att anta ett samband mellan deras namn som ej är enbart lexikaliskt-ety-
mologiskt. De två vattnen utgör dock ingen topografisk enhet på samma sätt som 
t.ex. Lilla och Stora Tolen i samma trakt. Flera sjöar ligger närmare Stor-Strången 
än vad Lill-Strången gör; den sistnämnda påträffas helt nära Nässjön. Det är ovisst 
sedan hur länge de två Strång-hydronymema kunnat betraktas som ett namnpar. 

Uppkallelse eller mönsterpåverkan måste övervägas i detta fall. Obetydliga 
vattensamlingar har kunnat få namn efter stora och välkända sjöar. Ett sörmländskt 
exempel därpå är sannolikt Båven i Floda sn, Oppunda hd (T 1OGS0), ett annat 
Bråviken (som bebyggelsenamn Bråvijkan SH 1600:10 hjskl) i Husby-Oppunda sn, 
samma hd. Inom samma socken eller härad kan till storleken jämförbara sjöar bära 
likalydande namn. Det påfallande namnet Open förekommer sålunda på två olika 
håll i V. Vingåkers sn, Oppunda hd (T 9FNO, 10FSO, lOGSV). Mellan två sjöar 
kallade Trynen i Gåsinge (Gåsinge-Dillnäs) sn, Daga hd, är avståndet inte mer än 
ungefär en halv mil (T 10HSO, SV). Se S. Strandberg i NNN s. 247 ff. om  hydro-
nymisk mönstemamngivning (med bl.a. nu anförda exempel). 

Lill-Strången ligger vid äldre bebyggelse än Stor-Strången och närmare forntida 
bygd men är mycket obetydlig. Det är svårt att finna övertygande argument för ren 
uppkallelse med ett av dessa sjöars narrm som mönster för det andra. Det ringa 
avståndet mellan sjöarna talar snarast mot tanken på uppkallelse överhuvudtaget; i 

1 Jfr uttalsparen bisr§an (GA 30) : bfQPz (SSg 71) och rntir§ati (GA 30) : mdfott (SSg 71) för Bår-
sjön, Blacksta sn, Oppunda hd, Forssa sn, Villåttinge hd, respektive Marsjön, Blacksta sn, Oppunda hd. 
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funktionellt avseende bör det ha varit mindre lämpligt att ha två olika sjöar med 
samma namn inom ett så begränsat område. 

Strångholm är avgärdat på Djulö ägor, som förr sträckte sig fram till Stor-
Strången (1707-11 LMV C 70-102:1). Mellan det gamla avgärdahemmanet och 
nämnda sjö fanns vid nya tidens början troligen ingen med Strångholm i ålder och 
storlek jämbördig bebyggelse. Både Lill-Strången och Stor-Strången kunde ha 
namn som med omedelbar eller senare inträdd reduktion bildats direkt till Strång-
holm eller — åtminstone i fallet Stor-Strången — indirekt (till ett *Stranga(holms)-
eng e.d.); särskilt för Stor-Strångens del är givetvis denna möjlighet osäker.' 

Bror Lindén (1947 s. XVII, 1950 s. 106 f.) har om vissa toponymiska bildningar 
använt uttrycket fjärravhängig och därmed åsyftat fall då namn bildats till avlägsna 
andra namn genom förmedling av namn på mellanliggande lokaliteter, t.ex. berg, 
vägar eller vattendrag. Man tycks ha goda skäl att överväga ett samband av sådant 
slag mellan Lill-Strången och Stor-Strången i St. Malm. 

Möjligheten att ett markområde förmedlat Sträng- ter sig mycket oviss (se fig. 6, 
T 9GNV). 

Från Stor-Strången rinner som redan nämnts ett vattendrag förbi gården Strång-
bäcken till Mörtsjön; det fortsätter därifrån till Nässjön och passerar också Lassjön, 
innan det faller ut i Nyköpingsåns vattensystem vid Duveholm och Djulö kvarn (fig. 
6). Något medeltida namn på denna bäck är inte känt. Att gårdnamnet Strångbåcken 
(se 7.1.1 för belägg) bevarar ett äldre namn på loppet från Stor-Strången till Mört-
sjön är dock inget djärvt antagande. 

Då man påträffar olika genetiskt samhöriga toponymer spridda längs en topo-
grafisk linje, kan det i vissa fall vara svårt att avgöra om fjärravhängig ortnamns-
bildning (då spridning av namn(led) skett från ett formellt primärt ortnamn till ett 
annat, formellt sekundärt, genom förmedling av minst ett formellt sekundärt 
»mellannamn») eller annan spridning av namn(led) föreligger. Längre mot sydöst i 
Kolmården än Stor-Strången ligger sjön Virlången på gränsen mellan Björkviks 
och Kila snr, Jönåkers hd. Om sjöns äldre namn vittnar gårdnamnet Virlångshult i 
Kila: virlingxhwlth 1535 ghj, värlongh SH 1551:11 f. 159 r., uerlongh SH 1554:11. 
Från Virlången rinner Virån förbi Virå bruk till Bysjön, varifrån den under nam-
net Ålbergaån fortsätter till föreningen med Vretaån (T 9GS0). En nu försvunnen 
bebyggelse i Kila vid åsammanflödet (se glk Aa 57) hette Virby: Vareby 1535 ghj, 
Wereby SH 1551:11 f. 70 v., viiriby ib. f. 158 v., uirby SH 1554:11. Det är tydligt 
att vattendraget förr burit ett namn på Vir- även nedanför den långsträckta Bysjön 
(se Hq 1 s. 719 f., 722, Lindqvist 1926 s. 445 f., Hellquist 1948 s. 1354). I detta fall 

Att Strång(e)holme(n) i Stor-Strången (se 7.1.1) — som uppkallelsenamn, med holm- eller gårdnamnet 
Strångholm som förebild — skulle ha föranlett Stor-Strångens namn är en tänkbar men osäker möjlighet; jfr 
S. Strandberg i NNN s. 249 om två Svarta bängsan inom ett begränsat område i Forssa och Årdala snr, 
Villåttinge hd. 
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ligger det nära till hands att anta att ån mellan Virlången och Virby burit det for-
mellt primära namnet; samma hydronym på Vir-, 'den slingrande' e.d., kan ha an-
vänts också om Vretaån. 

Ett exempel på fjärravhängig ortnamnsbildning ger snarare namnen Tolen och 
Toltorp väster om Strångsjö. Från Lilla och Stora Tolen (Tohrsiön 1670 ofå? LMV 
C 2, Tollsiön 1674 SN f. 110 r., Lilla Tohlen, Stora Tohlen 1718 LMV C 104-
36:1) i 03.Vingåker går ett vattendrag till Brosjön, en vik av Tisnaren (T 9GNV). 
Vid utloppet ligger Lilla Toltorp, ett stycke söder därom Stora Toltorp. Äldre 
belägg för bebyggelsens namn är bl.a. toordatOrp 1474 25/6 Djulö SRAp och tola 
torp 1535 ghj. Ett samband mellan Tolen och Toltorp får anses sannolikt om än inte 
säkert; i vilken riktning överföringen av elementet Tordh- i så fall skett är svårt att 
avgöra. För -torp-namnets del är det givetvis a priori lockande att anta genitiv av 
min. Tordh i förleden, men de topografiska förutsättningarna för en tolkning av 
Tolen utifrån ett fsv. *tordh 'smuts, dy' e.d. är mycket goda. Ett ånamn *Tordha f., 
*Tordhaå, *Tordh(sk5ar)å, *Tordha(torps)å 'ån från Tordhe, Tordhsior' eller 'ån 
vid Tordhatorp' eller ett bäcknamn men också ett *Tordhaskogher, *Tordhamo 
(med eller utan reduktion) e.d. kan ha förmedlat elementet Tordh- (jfr Tolmon ek 
1904, Tolmoberget T 9GNV). Möjligheten att ett formellt primärt vattendrags-
namn tidigast innehållit *Tordh- bör inte uteslutas. Se vidare S. Strandberg i NNN s. 
250 f.; jfr 5.2 ovan. 

De småländska ortnamnen Lenhovda, Line, Linnebjörke och Linneros låter för-
moda att en och samma hydronym (fsv. *Lin-) tidigt brukats om en lång kedja 
av vattendrag mellan olika sjöar i Kinnevalds, Konga och Uppvidinge hd, Kron. 1. 
(T 4ENO, 5E50, 5FSV); se E. Elgqvist i HCÅ 1927 s. 98 ff., ds. i HCÅ 1931 s. 41, 
47, Hallberg 1983 s. 91, 114, Jönsson 1988 s. 126 f., 170. I samband med de 
ångermanländska ortnamnen Junsele, Omsjö och Uman diskuterar Karl-Hampus 
Dahlstedt (i Florilegium Nordicum s. 58 ff.) fjärrspridning av ortnamn(sleder) 
längs vattenstråk.' Från Skåne kan nämnas förhållandet mellan Rönneå, Rönnebro, 
Ringsjön och andra namn (se DSÅ 5 s. 430 ff. med litt.-hänv.), från Halland namnen 
Ottersjön och Utteros (SOH 3 s. 59). I fall av dehydronymisk namnbildning kan — 
som i diskussionen om Tolen och Toltorp ovan indirekt redan framhållits — inte 
bara ett ånamn utan också ett sjönamn vara den formellt primära komponenten. Se 
om hithörande frågor t.ex. Hq 2 s. 18 ff., Hq 3 s. 61 ff. och S. Strandberg i SaoS 
1988 s. 127 ff. 

Vattendraget från Stor-Strången i St. Malm kan utan tvivel ha kallats *Strånge-
bäcken (ett *Stranga f., *Strangå f. i gammal tid är tänkbart) i hela sträckningen 
fram till Nässjön. Lill-Strången ligger helt nära den mycket större Nässjön (fig. 6), 

Jfr L.-E. Edlund i NNN s. 131 ff. om  Junsele, Omsjö och Uman. Dahlstedt anför olika norrländska 
exempel på bildning av genetiskt samhöriga ortnamn längs vattendrag; betr. namn kring Åman i Vindel-
älvens vattensystem hänvisar han till Gösta Holm i NoB 43 (1955) s. 102, som ger ytterligare exempel. 
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vars nu kända namn kan vara formellt sekundärt (7.1.5) och uppkommet under 
medeltiden eller den äldre Vasatiden. Har den större sjön en gång burit ett namn på 
*Strang-, nsv. *Strång-, blir det lätt att förklara de tre nu bekanta Strång-hydro-
nymema som delar av ett fjärravhängighetsmönster. Från namn på Nässjön och 
Lill-Strången (kanske *Strange m. respektive *Litle Strange m.) kan elementet 
*Strang-IStrång- ha förmedlats till källsjön i vattenleden, Stor-Strången, genom det 
mellanliggande vattendraget. 

7.1.5. Nässjön och Näsasjön 
Upptecknade uttalsformer som åsyftar Nässjön är ncesafert (TE u.å.), rtipsa§ort 
(GA 31), ntbsafki (KBm 35), ?kesa»; (SSg 68). I OAU finns ingen uppteckning 
som redovisar uttal för Nässjön utan mellanvokal. 

Äldre belägg är: Nåssiöön 1588 Mil f. 2 r.,1 Nässiön 1670 ofå? LMV C 2, Näsla 
Sjön 1674-75 LMV C 96-1:2, Nässia Sjön 1677 LMV C 13:34, Näsla Sjön 1677 
LMV C 13:41-42, Nässia Sjön u.å. LMV C 70-1:1, Näsla Sjön u.å. LMV C 96-1:1,2  
Näässiön 1695 LMV C 70-10:1, NääsSiön 1706 LMV C 70-21:1, NääsSiön 1707 
LMV C 104-65:1, Nääs-Siön 1716 LMV C 104-97:1, Näs Sjön, Nässjön 1780 LMV 
C 70-19:1, Näs- och Sätrasjöame Tham 1852 s. 20, Näs Sjön 1867 glk Aa 22, 
Näsasjön Indebetou 1874 s. 11, Nässjön ek 1958 9G7d, 7e. Uggla (1749 s. 17) 
använder namnet Lassiön. 

Den nu starkt igenväxta sjön sänktes enligt Wilhelm Tham (1852 s. 325) redan år 
1830; under 1900-talet skall den ha sänkts ytterligare (jfr Stenberg 1951 s. 34). Sjön 
kännetecknas av markerade vikar och näs (se T 9GNV), och ett fsv. *Ncesiasio(r) 
'sjön med näsen' ter sig välmotiverat. Den nyss anförda nysvenska formen Nässia-
siön kan dock inte tas som bevis för sådant ursprung; haplologisk synkope (jfr 
Lindén 1950 s. 106 med litt.-hänv. i n. 1, Wess61 1968 § 47, 160:3 om sådan syn-
kope) av -sia-, - sie- eller -se- är vad man snarast skulle vänta i detta fall. Formen 
Nässia- 1677 kan vara ett arkaiserande, hyperkorrekt sätt att återge talspråkets 
Näsa- eller nier- i ett *ncbion. Lassjön, namnet på en intilliggande sjö i St. Malm 
och CKVingåker, har upptecknats både som la§on (TE u.å.), låfon (GA 31), låten 
(SSg 68) och som lå(s)fon (TE u.å.), kts.fim (KBm 35). Det sammanhänger med 
gårdnamnet Lasstorp i O.Vingåker lasstorp 1459 7/11 Oppunda hdstg Eriksbp), 
sedermera efterträtt av säterinamnet Klastorp. Sjönamnet skrivs Lassiesiöön i 
Milb 1588 (f. 2 r., 3 r.), LoseSiön i SN 1674 (f. 118 r.) och Lassiön i LMV C 96-
1:2 från 1674-75; se vidare 4.1. 

1 MJJb innehåller åtskilliga felaktiga namnformer, t.ex. Frans torp för Fanstorp, Krälitorp för Kulltorp 
(f. 3 v.) och Kalbängie Siööm för Kolbergasjön (f. 2 v.). 

2 De tre här nämnda kartorna med formen Näsla Sjön hör av allt att döma samman vad beträffar deras 
tillkomst. 
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Näs (nes 1535 ghj) är en omedelbart intill Nässjön belägen gård i Ö.Vingåker. 
Att förleden i det nutida Näsasjön åsyftar Näs är väl det sannolikaste;' det är då 
fråga om antingen förtydligande singular genitiv eller dialektal kompositionsform 
på -d eller gen. pl. av en inbyggarbeteckning bildad till Näs.' 

Ortnamnsformer med förled slutande på -a uppträder ymnigt i St. Malm. Hy-
dronymiska exempel — jag anför här inte namnformer med förled på genitiv-s ur 
beläggsviterna för berörda sjöar — är Julforsasiön (Jule forsse Sjön 1560 RL f. 34 
r., Juhlforssa Sjön 1684 LMS StM nr 2; jfr jwleforsste qwern 1508 12/6 Bosgården 
UUBp), ett med Djulfors (fsv. Judars, se Ståhle 1946 s. 252 f.) sammanhängande, 
äldre namn på Eriksbergssjön (T 9GNO), Hönstorpasjön (Hönsetorpa Sjön 1867 
gik Aa 22, Hönstorpasj. T 9GNO, hånsturpa5ati GA 31, hernstarpafån SSg 68) 
vid Hönstorp, Kårtorpasjön (Kårtorpa Sjön 1867 g& Aa 22, Kårtorpssjön T 
9GNO, keituipafbn SSg 66) vid Kårtorp, Pälltorpasjön (Pelltårpa-Siön, Pell-
tårpa Sjön 1747 LMV C 70-107:1, Pälltorpssj. T 9GNO, pgtarpajim GA 31, 
pielturpafim SSg 66) vid Pälltorn, det om Skiren (Jättens handfat) vid Skirtorp (T 
9GNO) brukade Skirtorpasjön (Skirtorpe Sjön 1835 FBA ka nr 221, fitmPalän 
SSg 66) och Älgsjötorpasjön (iej(urpa§an GA 31) för Älgsjön vid Älgsjötorp (T 
9GNO). Vid Bergsnäs och Stensnäs i Lerbo sn, Oppunda hd, påträffas hydrony-
merna Bergsnäsaån respektive Stensnäsafjärden (SSg 69). Näsasågen (neesa-
seiga SSg 68) kallas ett ställe i elVingåker ej långt söder om Näs och Nässjön (jfr 
uppgiften om Såg dl Nääss 1670 ofå? LMV C 2). Med Bronäs, Eknäs, Fårnäs och 
Näs(et) i St. Malm sammanhänger namnen Bronäsa port, Eknäsanäset, Fårnäsa-
viken och Näsa hage (OAU); ett exempel från Vasatiden är den på Fulbonäs (nu 
Katrineholms gård) indirekt eller direkt syftande förleden i Fållbonässesteen och 

11 området vid Nässjön finns förutom Näs också namnen Bronäs, Båftsnäs, Hårsnäs och Äspends. 
För fullständighetens skull bör nämnas att förleden i Näsasjön skulle kunna åsyfta alla namnbärarna bakom 
de anförda namnen eller en om alla gårdarnas invånare brukad inbyggarbeteckning (jfr Ståhle 1954 s. 59 om 
*Torparebygderna i V. Vingåkers sn). 

2 
I en singular genitivform på -a har slutvokalen haft grammatiskt förtydligande funktion mellan s-ljuden 

i förledens fsv. *Nces-, ä. nsv. Näs- och efterledens fsv. *-sio(r), ä. nsv. -sjön. Ett till Näs direkt bildat 
Näsa- kan ha gamla anor, jfr bl.a. Sahlgren 1927-28 s. 232, ds. i NoB 35 (1947) s. 99 och L. Peterson 
i NoB 69 (1981) s. 28 med litt.-hänv. om  gen. sing. på -a, fsv. -a(r), efter-s i vissa personnamn och även 
WesAn 1968 § 141:1, Ejder 1979 s. 61 if. samt om danska förhållanden B. Hjorth Pedersen i Ti afhand-
linger s. 43!. och DSÅ 6s. 41 med litt.-hänv. Sahlgren (1927-28) erinrar om den fvn. ortnamnsgenitiven 
NiSar6sar. Har Näsa- av språkbrukama uppfattats som genitiv av orrnamnet Näs, kan detta ha lett till alt 
mellanvokalen -a- bevarats av systemskäl. För ett i fomspråket uppkommet *Ncesiasio(r) (i fsv. möjligtvis 
utvecklat till *Ncesasio, jfr Noreen 1904 § 393) med appellativisk förled väntar man inte bevarad mellan-
vokal i det nutida Sörmland; ett förknippande av en sådan förled med just omiamnet Näs eller dess inbyg-
gare kan dock tänkas ha skyddat mellanvokalen från synkope. 

3 Se om inbyggarbeteckningar i ortnamnsförleder på -a I. Lundahl i Noll 25 (1937) s. 40 ff.; jfr bl.a. B. 
LindM i SvLm 1969 s. 87 if., E. Lönnerholm i SOÅ 1977 s. 34 ff. Frän Dalarna anför Bror LindU (i a.a. 
s.89 f.) en rad inbyggarbeteckningar till ortnamn på -näs, t.ex. bonäsar, färnäsar och nusnäsar (jfr OÖD 
s.v. Bonäs). 
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FållbonässeLandet i MJJb 1588 (f. 4 v.). Till Mjälnäs i V. Vingåkers sn, Oppunda 
hd (Ståhle 1954 s. 70), namnet på en gård nära gränsen till ö.Vingåker, hör på det 
ena eller andra sättet genitivformen Miehlnäsa i SN 1674 (f. 113 r.). 

Fornsvenska exempel från andra landskap är (j horsnces oc) horsncesa qwern 
1461 10/4 Vadstena Skoklp (Horsnäs, nu Katrineholm, Marbäcks sn, N. Vedbo hd, 
Jönk. 1.), (kinnanes oc) kinncenessa qwcern 1402 4/11 Skumsäter (hdstg) SRAp, 
SDns 1 s. 179 (Kinäs, Ö.Ryds sn, Skärkinds hd, östg. 1.; SOög 17 s. 38) och 
lcegherncessa qweern 1457 D 11 f. 208 v. (A. Larsson 1971 s. 104) till Lägernäs i V. 
Ryds sn, Ydre hd, östg. 1. (Norrby 1905 s. 100 f., 105). En välbestyrkt ordfogning 
innehållande fors är slutligen fsv. Aketforsa qwcern (akeiforsa qwcern 1377 10/10 
Nyköping UUBp) i den närmast St. Malm belägna delen av Björkviks sn i Jönåkers 
hd (Åkfors T 9GNO; jfr akeifors 1379 20/11 u.o. SRAp, SRP 1459).1  

Äldre belägg för sörmländska sjönamn sammansatta med inbyggarbeteckningar 
är bl.a. afflebo Sjön 1560 RL f. 17 v. (jfr Aftlasiön 1560 ib. f. 21 v.) för Avlasjön i 
Gåsinge (Gåsinge-Dillnäs) sn, Daga hd (T 10HS0), Lendbo Sjön 1560 RL f. 18 v. 
för Lännasjön i Länna och Åkers snr, Åkers hd (T 1OHNV, SV), Malbo sjön (2 
ggr) 1645? LMV C 1:225 för Malmasjön, Ludgo sn, Rönö hd (T 9HNO), 
NorboSiön 1560 RL f. 20 r. för Norasjön, Hölö och Vagnhärads (Trosa-
Vagnhärads) snr, Hölebo hd (T 9HNO, 9INV), och Ronibo Siöön 1653 LMV C 94-
1:2 för Rundbosjön, Västerljungs sn, Hölebo hd, och Bälinge sn, Rönö hd (T 9HSO; 
se S. Strandberg i NoB 71, 1983, s. 133 ff.). Bebyggelser vid berörda sjöar är Avla, 
Ulma, Malma (öster-Malma), Nora och Runda (den sistnämnda försvunnen). 

Att avgöra om Näsasjön i ö.Vingåker innehåller ett *näsar 'Näsbor' eller gen. 
(kompositionsform) av Näs är svårt; jfr Andersson 1965 s. 67 n. 168 om sådana 
fall. Källornas ä. nsv. Nässiön kan tolkas på tre skilda sätt, som alla är rimliga: 
'sjön med näs el. med näset', 'sjön vid Näs' och 'Näsbomas sjö'. Inget av dessa 
alternativ, framför allt inte de två sistnämnda, utesluter möjligheten att sjön en gång 
kallats *Strange(r) m. eller *Strangesio(r). Att bebyggelseanknutna hydronymer 
kunnat ersätta äldre bildningar är ett välkänt förhållande, som kan belysas med 
säkra exempel från St. Malm. Med ett äldre Strång-namn på Nässjön ter sig den 
intilliggande och obetydliga Lill-Strångens namn helt naturligt. Strångholm vid 
Nässjön kan innehålla gen. av ett *Strange eller förledsformen *Stranga- av ett 
reducerat *Strangesio(r), *Strangesi0, i vars förled den oblika adjektivformen 
*Stranga- blivit enarådande. Möjligheten av fjärravhängig ortnamnsbildning inne-
bär att Strången vid Strångsjö kan förklaras på ett rimligt sätt utan att i topografiskt 
avseende direkt sammanhållas med Lill-Strången och Strångholm. 

t Ivar Lundahl (i NoB 25, 1937, s. 43,47 f.) upptar tomterna Kinnancesa och Akerforsa i material som 
belyser inbyggarbeteckningar i ortnamn. 
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7.1.6. Etymologisk granskning 
Elof Hellquist (Hq 1 s. 583 f., jfr s. 582, Hq 2 s. 8, Hq 3 s. 77; jfr NE s. 248) förkla-
rar i all korthet Strången som en substantivering av adj. fsv. stran ger 'gensträvig, 
våldsam' m.m., sv. dial. strång 'sträv, kall, oangenäm' m.m. och hänvisar därvid 
till ett Strångeln i Blekinge och ett som bäcknamn använt no. Strangen. Om det 
sörmländska sjönamnets sakliga bakgrund uttalar han sig inte och inte heller om 
förhållandet mellan Stor-Strången och Lill-Strången; det senare namnets existens 
har han av allt att döma inte känt till. 

Bäcknamnet Strangen i Torpa sn, N. Land hd, Oppland fylke, har ställts till adj. 
strangr 'sträng, hård, strid; vass; tung'; se NG 4:2 s. 208, NE s. 248, Indrebo 1924 
s. 191. Det maskulina bäcknamnet har enligt NG 4:2 givit upphov till bebyggelse-
namnet Strangsceteren. Indrebo erinrar om uttrycket strangt straumfall: »Bekken 
har sume stykke sterkt fall.» Han framhåller att bäcken kommer från tre småsjöar 
med det formellt sekundära namnet Strangvatni. 

Äldre belägg för det av Hellquist nämnda sjönamnet i Blekinge (Strängeln 1964 
T 3ENV) är Strängelen 1684 KrA Top. XVI11:1 och Strengelen 1709 LMV I 20-
26:1. Hellquist (Hq 1 s. 582 f.) överväger ett fsv. *Strangir, men en sådan form 
finns ej skäl att överväga (se vidare 8.2). 

Sjönamnet Strången i Bodsjö sn, Jämtl. ö. ds. tg, Jämtl. 1. (T 17FNV), innehåller 
enligt Bertil Flemström (1972 s. 203 f., ds. i Bodsjöboken 6, 1980, s. 20 f.) troligen 
adj. strång, strang 'gensträvig; häftig' m.m. Han antar att det snarast tillhör de sjö-
namn som tar sikte på ofördelaktiga egenskaper hos namnbärama. 

Vattendraget mellan Malmsjön och Fjälaren i Kolmårdsdelen av St. Malm (T 
9G NV) kallas Stråå Åå på LMV D 21(1708) och strå-å i beskrivningen (f. 4 r. 
sp. 2) till LMV C 70-102:6 (1794). Namnet i fråga' innehåller snarast app. strå n. 
med syftning på vass, starr eller annan stråstyv växtlighet vid eller i ån (jfr annars 
DSÅ 6 s. 381 med litt.-hänv. om  Strå(-) 'ström' e.d.). En likartad vegetations-
anknytning ter sig rimlig för Strå- i det formellt primära eller sekundära Stråsjön i 
Gryts sn, Daga hd (Strå Sjön 1690t.? UUB ka 105, Stråsjön 1760-61 LMV C 23-
65:1, Stråsjön 1962 T 10HSV), och de därmed samhöriga bildningama Stråtorp 
(Strå torp 1657 KA ml Livg.) och Stråängen (Stråängen består af Starrvall 1761 

Den närbelägna Starrå (Tisnare kanal T 9GNV) omtalas enligt SD 1 (s. 610) i en äldre handling 
(1580-t.?) som istra då, Jstra då (jfr NoreWn 1943-48 s. 60, 73), vilket erinrar om att formen Strdå Åå 
(strå-å) som namn på vattendraget frän Malmsjön ytterst kunde bottna i en skrivares felläsning och/eller i ett 
missförstånd av annat slag. 
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LMV C 23-65:1 beskr. f. 1 r. sp. 1). Man har räknat med ett sådant Strå- i hydro-
nymer på andra håll.' 

Stor-Strången är numera igenväxt med vass i sin södra del. Uppgifter från flera 
sagesmän låter dock förmoda att vassrikedomen varit väsentligt mindre för inte så 
länge sedan. Sjöns avlopp flyter genom sidlänt mark och kan i äldre tid ha känne-
tecknats av talrika vassruggar eller annan stråliknande vegetation; det sistnämnda 
gäller även för Lill-Strången och den med grunda vikar försedda Nässjön. Ett avlett 
*Stråung(-) eller ett sammansatt *Strång(..) skulle kunna ligga bakom Strång-. 
Ett om vattendraget från Stor-Strången till Nyköpingsån använt *Stråung f.2  
'stråån' eller ett gammalt *Stråceng(iar)3  vid Nässjön kunde sålunda vara utgångs-
punkten för Strång-namnskomplexet i St. Malm och Ö.Vingåker. 

I formellt primära sörmländska sjönamn tycks antroponymiska förleder inte 
vara vanliga (se kap. 6). Att Strång- i vårt fall ytterst beror av mn. Strånge4  använt 
som förled i ett sjö- eller vattendragsnarnn är möjligt men inte det troligaste. Det 
förefaller naturligare att överväga samma mansnamn i Strångholm,5  som kan vara 
utgångspunkten för de övriga Strång-toponymerna. Även detta alternativ är dock 
ovisst; att den holme där Strångholm ligger skulle ha fått namn tidigare än Nässjön 
kan man inte förutsätta a priori och inte heller att Strångholm är en äldre och (eller) 
under medeltiden och nya tidens första sekler mer framträdande bebyggelse än t.ex. 
Näs och Bjurstorp vid samma sjö. 

Vid tolkningen av Strång- i St. Malm och 03.Vingåker ligger det närmast till 
hands att utgå från det välkända adj. strång. Det uppvisar ett flertal betydelser och 
är styrkt från skilda tidsperioder och områden. För fvn. strangr anges betydelserna 
'sträng, hård', 'vass' och 'tung', för fsv. stranger bl.a. 'styv, hård, oböjlig', 'sträv', 
'barsk', 'styvsint, gensträvig' och 'häftig, våldsam'. Strang, strång upptas hos Rietz 
med innebörderna 'grov, sträv, om ull, hår', 'sträng', 'ihärdig', 'stark, frän, om 
smak eller lukt', 'kall, oangenäm, om väderlek' samt 'styv, spänd, starkt utdragen'; 
jfr strång 'styv, spänd; sträng; sträv, om ull, lin o.d.' hos Vendell. Aasen upptar 
strang i betydelsen 'stark, skarp, bitter, i sht om lukt, smak'. Innebörden 
'(lång)smal, späd' o.d. är väl betygad från Norrland. Bruket av strång, strang om 
stark, frän lukt eller smak är mycket spritt. Se om strang- Falk & Torp 1910-11 

Jfr SOÄ 7:2 s. 46 f. (Stråvik), L. Larsson i Socknen på Ödinården s. 171 (Stråtjära), Ståhl 1960 s. 17 
(Stråtjärn), S. Brink i Uppsalastudier i namnforskning s. 34 f. (Stråsjö), DSÅ 6 s. 382 (Strch0; jfr s. 376) 
samt Dahlstedt 1962s. 13 f. (app. strämyre f. 'glest gräsbevuxen myr'). 

2 Jfr betr. avledning med -ung(ö) NE s. 382 (Teg.), Ståhle 1946 s. 18, Hovda 1966 s. 12 f. och DSÅ 4 
s. 327 f. 

3 Jfr betr. hiatuskontraktionen bl.a. Ståhle 1954 s. 81 om Myngen i V. Vingåker. 
4 Se om pn. Strange, Stränge LB s. 245, Lind sp. 965 f., Lind Bin. sp. 364, Ödeen 1927 s. 253, OGB 

4 s. 149, DOP 1 sp. 1293 ff., SOB 2 s. 28, Fredriksson 1974 s. 56, 59, 142; jfr G. Thimon i Släkt och 
hävd 1969 s. 242 ff., i sht s. 247 f. 

s Se 8.4 för hänv. till litt rörande personnamn id- och holmnamn. 
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s. 1179, Torp 1919 s. 723 ff., Hellquist 1948 s. 1092, Jöhannesson 1956 s. 885 f., 
Pokomy 1959 s. 1036 f., de Vries 1962 s. 552 f., Onions 1969 s. 876, Kluge 1975 
s. 755, 757, Nielsen 1976 s. 387 f., Magruisson 1989 s. 969, Seebold 1989 s. 708 och 
om strång, strang vidare bl.a. Hof 1772 s. 279, Rääf 1859 s. 86, Linder s. 161 f., 
Rietz s. 684, Noreen s. 98, Vendell s. 953, Lindgren s. 136, Gotländsk ordbok 
s. 995, Hellbom s. 112 samt material i OSDs. 

Stor-Strången utmärks inte av flacka sumpmarksstränder. I namn åsyftande dess 
avlopp, Nässjön eller Lill-Strången kan adj. strång tänkas ha betydelser som 'frän, 
stark' (om lukt från dymark med stillastående vatten och ruttnande växtdelar') och 
'gensträvig, besvärlig' (om vanskliga förhållanden, t.ex. på svårframkomliga och 
för kreaturen farliga dystränder). Svårigheter vid fiske i de grunda sjöarna (eller i 
den av sumpmark omgivna bäcken från Stor-Strången?) är en tänkbar namn-
givningsgrund. Stor-Strången har enligt uppgift tenderat att kväva under snörika 
vintrar; det förefaller inte omöjligt att också Nässjön och Lill-Strången drabbats av 
kvävning och fiskdöd. För Lill-Strången och Stor-Strången kunde ett namn med 
innebörden 'långsträckt' övervägas. Betydelsen 'grov, sträv' hos Strång- med syft-
ning på vegetation förutsätter någon form av elliptiskt tänkande vid namngiv-
ningen. Att Strång- i ett namn på Lill-Strången, Stor-Strången eller Nässjön skulle 
ha betingats av häftig vattenrörelse är osannolikt. Mellan Mörtsjön och Nässjön har 
den ovan omtalade bäcken ett parti med fallande lopp, men betydelsealtemativet 
'häftig, strid' ter sig osäkert även för vattendragets del. 

Vissa hydronymer vittnar om negativa egenskaper hos namnbärama. Ett bekant 
sörmländskt sjönamn, för vilket betydelsen 'besvärlig, hindrande' e.d. (om väder-
förhållanden) ter sig mycket tilltalande är Båven; se därom S. Bugge hos E. Brate i 
ATS 10:1 (1887-91) s. 191 f., Hq 1 s. 77 f., Hj. Lindroth i NoB 6 (1918) s. 53 och 
E. WesAn i Brate & WesAn 1924-36 s. 293 f., 296 f.2  Nämnas kan också det 
sörmländska Vammeln (Valdemaren), om vilket se Hq 1 s. 690, Hq 2 s. 8, Hq 3 s. 77 
och S. Strandberg i SaoS 1988 s. 125 ff., och det östgötska Ågelsjö(n), behandlat av 
Lennart Moberg (1965 s. 42 f.). Se även 4.4. I somliga hydronymer har man räknat 
med direkta uttryck för skadlighet eller skadegörelse; se t.ex. G. Franzén i NoB 24 
(1936) s. 286 f., ds. i SOög 22 s. 65, 69 om *Akn(a) eller 11/Und och SOVn 1 s. 77 
f., T. Bucht i NoB 54 (1966) s. 143 om *Skwdhia e.d. och jfr Hq 3 s. 76 f. och S. 
Strandberg i SaoS 1988 s. 116. 

1 Jfr S. Strandberg i NoB 60 (1972) s. 159 ff. om  hydronymen *Fula i St. Malm; vidare SOSk 11:1 s. 
127, SOSk 17 s. 82 om bakgrunden till önamnet *Fula i Vänern. 2 

Att Gullfjärden, Bävens största fjärd, kan komma i häftig svallning har jag erfarit genom både med- 
delanden från sagesmän i orten och egna iakttagelser vid sjön. Elof Lundin, Simora, Årdala sn, har muntligt 
framhållit isförhållanden som en rimlig namngivningsgrund för Biven (runsv. i Bagi) 'den besvärliga, 
hindrande' e.d. Råkbildning och osäker is på vissa ställen — Båven har många sund — kan tillsammans med 
vindförhållandena ha lett till att sjön fått namnet *Etk5aR m. 'den hindrande, gensträviga' e.d. 
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Negativa egenskaper hos namnbärarna ligger bakom många nordiska natur- eller 
ägonamn. Harry Ståhl (i OUÅ 1941 s. 26 ff.) ger en lång rad exempel, 
Drängagråten, Eländigheten, Pigelipen och liknande. Ur litteraturen kan vidare 
anföras fall som Elakakärret, Munsala kommun, Österbotten (»syftar antagligen på 
att kärret varit farligt för kreaturen»; Hul&n 1952 s. 58), Lede änden, Landvetters 
sn, Sävedals hd, Göteb. 1. (namnet på en plats där kreaturen haft mycket svårt att ta 
sig fram; OGB 1 s. 291), och Ljotbäcken, Ljot källan, Ljotänget (: ljut, ljot 'ful; 
osnygg; ond; energisk' OÖD) i Ore sn, Nedansiljans ds. tg, Kopp. I. (källan ligger 
otillgängligt i en myr, på änget har det varit tuvig, buskrik och svårslagen mark, 
och i det djupa och besvärliga vattendraget, som också kallas Styggbäcken, skall 
många kreatur ha gått ner sig; H. Ståhl i Ore 15. 382).' OAUn uppvisar många namn 
som innehåller adj. elak, ond och stygg. Elakbäcken i Gåxsjö sn, Jämtl. n. ds. tg, 
Jämtl. 1., uppges vara sank och svår att komma över (C. Lindberg 1930). En 
vattensjuk plats i Järpås sn, Kållands hd, Skar. 1., har kallats Onda råsen: »Det är 
svårt att ta sig fram där» (S. Friberg 1954; jfr SOSk 11:2 s. 91 om Onderås och 
DSÅ 5 s. 184 ff. om  Ondebcek, Ondabäck m.fl.). I Styggbäcken, Nyhems sn, Jämtl. 
ö. ds. tg, Jämtl. 1., skall många kreatur ha omkommit (A. Gudmundsson 1931), och 
om en bäck med samma namn i Ovikens sn, Jämtl. v. ds. tg, Jämtl. 1., heter det att 
stränderna flerstädes är sumpiga och »stygga» (J. Andersson 1932). 

Vattendraget från Stor-Strången till Nyköpingsån kan flerstädes, bl.a. i sträck-
ningen till Mörtsjön och vid utloppet nära Duveholm och Djulö kvarn (se fig. 6), ha 
föranlett ett Strang- 'gensträvig, styvsint, besvärlig' e.d. Vid Nässjön och 
Lill-Strången har det av allt att döma förr funnits vattenrika och kärrartade om-
råden (jfr glk Aa 22, 62 och T 9GNV); området i St. Malm vid sjöarna har kallats 
Kärrbygden (se Stenberg 1951 s. 47). På de nämnda platserna kan betande kreatur 
tänkas ha fastnat i dyn och även omkommit. Om betande husdjur erinrar rimligtvis 
gårdnamnet Getskav mellan Nässjön och Lassjön (se äldre belägg i 4.3) och det i 
7.1.1 berörda Hårsnäs söder om Nässjön och Lill-Strången. Det är också möjligt 
att det är arbetsfolkets erfarenheter vid tillsyn av djuren eller under kärrslåtter som 
givit upphov till namnelementet Sträng-. Vid en av Nässjöns sankmarksvikar ligger 
gården Ladäng (Laduängh SH 1611:7). Den närliggande Lassj öns namn innehåller 
väl snarast ordet lada — eller möjligtvis ett lad n.; jfr SAOB L 24 om lad 'lada' och 
SAOB H 2223 om hölad 'höstack' — med syftning på en eller flera förvaringsplatser 
för hö från sjöns sumpiga stränder (se 4.1). Uteslutet är väl inte att också denna sjö 
under medeltidens äldre skeden burit ett namn på *Strang-, men det tidigt betygade 
Lassjön kan ha funnits redan under vikingatiden. Här skall slutligen nämnas att 
gårdnamnet Sätra vid Sätrasjön nära Näs kan tas som vittnesbörd om slåtter 

Se även Falck-Kjällquist 1973 s. 83, Harling-Kranck 1990 s. 299 f. om »jämmemamn» i agonamnsbe-
ståndet 
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och/eller betesgång i äldre tid (se Hedblom 1945 s. 172, 247 och vidare bl.a. s. 195 
if., 222 f.). 

Med adj. strång, strang samhöriga västnordiska ord är bl.a. får. strangi m. 'lång 
trästång', nisl. strangi m. 'packe, rulle (av tyg)', no. strange m. 'stock; trädstam; 
mindre träd med avhuggna grenar och avhuggen topp' och strangle m. 'lång smal 
stång' (se bl.a. Torp 1919 s. 724, .16hannesson 1956 s. 885 f., Magntisson 1989 
s. 969). Dalmålsordboken i ULMA upptar ordet strånge m. 'grov stjälk; tjock och 
stadig växt' m.m. Vendell anför ett strång f. 'stjälk' från Gammalsvenskby i 
Ukraina. Att nämna är här också gotl. strangla f. 'torrt träd utan grenar, torr träd-
topp utan grenar' och strangling m. 'ungt, klent, grenlöst träd' (Gotländsk ordbok; 
jfr Ihre s. 173).' På västgermanskt område är *strang- företrätt i ord som fhty. 
strango m. 'förgrening', mhty. stranc, mlty. strank (strange)m. 'vattenarm, sido-
gren av vattendrag' och ty. Strang m. 'sträng, rem', schw.-ty. Strang 'rem; garn-
härva; sidogren av vattendrag; lång smal åker' (Schw. Id. 11 sp. 2287 if., Witt 1912 
s. 172, Schönfeld 1955 s. 245, Ulbricht 1957 s. 46, Eichler 1958 s. 144, Kettner 
1972 s. 380, Hammer 1973 s. 65, Seebold 1989 s. 706). 

Både Lill-Strången och Stor-Strången har som ovan indirekt framhållits lång-
sträckt form. Ett jämförelsenamn med innebörden 'stock', 'stjälk' e.d. är tänkbart i 
båda fallen (jfr Hq 3 s. 71, Indrebo 1924 s. 270 f. om sjönamn av sådant slag), men 
åtminstone för Stor-Strångens del är detta alternativ osäkert av sakliga skäl. Inte 
långt därifrån ligger den ytterst långsmala och raka Hönstorpasjön, och några 
kilometer söder om Stor-Strången ligger den längre Malmsjön med påtagligt 
stockliknande form och Fjälaren, som har en lång kilformad vik. För den flikiga 
Nässjön skulle ett äldre *Strange m. 'sjön med vattenarmama' e.d. vara motiverat; 
jfr fhty. strango, mhty. stranc, mlty. strank och även Fritzner, 0. Stemshaug i 
NSL s. 301 om fvn. strengr m. samt i viss mån, trots annan etymologisk utgångs- , 
punkt, Ståhl 1950 s. 116 if. om  gren som ortnamnselement. Sekundär namnbildning 
eller sammansättning med hjälp av det vanliga adj. strång tycks mig dock ligga 
närmare till hands. 

7.1.7. Sammanfattning 
Lill-Strången och Stor-Strången är inte komponenterna i ett geografiskt betingat 
namnpar av det slag som representeras av Lilla och Stora Tolen vid Strångsjö (se 
7.1.2, 7.1.4) och av Lill-Jälken och Stor-Jälken längre norrut i St. Malm (T 
9GNO). Det ter sig föga funktionellt att inom ett så begränsat område som det här 
är fråga om skapa homonyma namn avseende två sjöar som inte utgör en topo- 

1 Jfr fall som Kräggan (Lindén 1954 s. 106) och namn på Torrak- (G. Kallstenius i NoB 4, 1916, s. 16, 
SOV 3 s. 103, SOV 14 s. 150, Bergfors 1961 s. 78 f.) betr. möjligheten att Sträng- i de två sjönamnen 
avser förtorkade träd utan grenar. 
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grafisk enhet. Kan fjärravhängig ortnamnsbildning i detta fall visas vara ett rimligt 
alternativ, har det ett visst försteg framför möjligheten av två inbördes oberoende 
homonymer eller ett uppkallelseförhållande. Den fjärravhängiga namnbildningen 
behöver ju inte omedelbart ha lett till uppkomsten av två likalydande sjönainn; i ett 
äldre skede kan man ha haft exempelvis formbeståndet (*Lille och *Store) 
*Strange, *Strangabcekker och *Stranga(bcekkiar)sio(r).1  Efter elliptering av 
Strång-hydronymen vid det senare tillkomna Strångsjö kan det i ett skede ha före- 
legat två Strången (*Strange) vid sidan av Lill-Strången (*Lille Strange); sådan 
homonymi eller åtminstone formell likhet kan ha bidragit till eller direkt orsakat att 
Nässjön fått ett annat namn. Man kan också i ett visst läge ha haft ett formellt 
primärt och ett formellt sekundärt *Strang(a)sio(r) eller *Strång(a)siön,*Strånge-
siön. 

Antar man fjärravhängig namnbildning är det naturligast att räkna med 
*Strang-, Strång- i ett äldre namn på Nässjön. Det nutida Näsasjön erinrar om att 
formen Nässjön direkt eller indirekt kan vara bildad till gårdnamnet Näs. 
Avsaknaden av kända forntida gravar väster om Nässjön (RAÄ Freg. ei.Vingåkers 
sn) gör det naturligt att anta först medeltida ursprung för bebyggelsen Näs, något 
som i sin tur innebär att ett Nässjön med betydelsen 'sjön vid Näs' eller 'Näsbornas 
sjö' sannolikt haft en föregångare; den inte helt obetydliga sjön ligger nära 
Nyköpingsån och den förhistoriska boplatsen vid St. Djulö.2  

Att *Strang- i Stor-Strångens namn genom förmedling av ett *Strangabcekker 
e.d. skulle ha givit upphov till ett *Strang- i den större och mer centralt belägna 
Nässjöns namn är mindre troligt. En förmedling i motsatt riktning ter sig rimli-
gare. Gårdnamnet Strångholm kan mycket naturligt förklaras som innehållande ett 
hydronymiskt *Stranga-; bebyggelsen ligger på en väl avgränsad upphöjning ome-
delbart intill Nässjön och ett kort stycke norr om Lill-Strången. 

Vid tolkningen av elementet Sträng- är det enklast att utgå från det välbekanta 
adj. strång. Det förefaller lättare att sakligt motivera detta adjektiv i ett namn på 
Nässjön eller det genomrinnande vattendraget än i ett namn på Stor-Strången. Från 
semantisk-ordbildningsmässig synpunkt är det väl något mindre komplicerat att i 
ett formellt och semantiskt primärt sjönamn räkna med innebörden 'motsträvig, 
besvärlig' än med betydelserna 'frän, stark (om lukt)' och 'sträv', med vilka man i 
första hand får anta att sjönamnet uttrycker en egenskap som inte tillkommer själva 
vattensamlingen. 

Eftersom förekomsten av Lill-Strången och Stor-Strången inom ett mycket be-
gränsat område med en annan förklaring ter sig påfallande, ger jag visst försteg åt 

1 Namnen Strångholm och Strångbäcken talar ju mera för ett urspr. *Strange m. eller *Strangesio(r), 
*Strangasio(r) än för ett *Stranger m., även om de nutida formerna utan genitiv-s i förleden kan förklaras 
som resultatet av dissimilation. 

2 Se S. Strandberg i SaoS 1988 s. 93 f. om St. Djulö. 
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tanken på ett fjärravhängigt förhållande mellan dessa namn. De topografiska för-
hållandena och gårdnamnet Strångbäcken vid vattendraget från Stor-Strången till 
Nässjön gör det naturligt att i bäckens forna namn se antingen den förmedlande 
länken eller, möjligen, själva utgångspunkten inom det hydronymiska komplexet. 
Lill-Strångens läge framtvingar då tanken att elementet Strång- ingått i ett äldre 
namn på Nässjön. Homonymi eller annan alltför stor likhet med ett *Strångsiön 
eller ett genom ellips uppkommet Strången söderut kan som redan framhållits ha 
lett till att Nässjön fått ett nytt namn; den till ytan minsta och funktionellt troligen 
mindre betydelsefulla Lill-Strången har i samma läge utan svårigheter kunnat be-
hålla sitt med särskiljande förled försedda namn. Formen Strången för Lill-Strång-
en kan dock ha bildats i ett senare skede genom ellips av ett *Strang(e)si0, 
*Strång(e)siön e.d. 'sjön vid Strångholm'. 

Det intressanta namnparet Lill-Strången och Stor-Strången ger inget säkert 
exempel på fjärravhängig ortnamnsbildning. Jag håller dock för troligt att Nässjön 
fordom burit ett namn på *Strang- (ä. nsv. *Strång-). Sjön får väl antas ha varit ett 
mer framträdande inslag i landskapet än den genomrinnande bäcken, vars namn inte 
kan ha givit upphov till de från 1500-talet belagda bildningarna Strångholm och 
Lill-Strången. Med betonande av även andra möjligheter är jag böjd att anta att inte 
bara spridning av *Strang-, Strång- utan också fjärravhängig namnbildning före-
ligger i detta fall och att Nässjön en gång haft ett formellt primärt namn inne-
hållande *Strang-. 

7.2. Hön(s)sjön och Hönebäck 

7.2.1. Inledning 

Till framställningen om fjärravhängig ortnamnsbildning finns det skäl att föra 
också Hön(s)sjön i St. Malm, en hydronym förbunden med större komplikationer 
än själva namnformen kan låta förmoda. 

Hönstorpasjön och Storsjön i Kolmården utgör de två huvuddelarna av en sam-
manhängande enhet, som genom ett sund (Stor Sjö Sundet 1707-11 LMV C 70-
102:1) övergår i den mindre Lundsbolssjön, till en del belägen i Björkviks sn, Jön-
åkers hd (fig. 7). Från sistnämnda sjö rinner ett vattendrag till Viggaren i Björkviks 
sn och fortsätter därifrån till Yngaren (T 9GNO, NV, SO). 

Äldre belägg ger vid handen att Hönstorpasjön—Storsjön och Lundsbolssjön förr 
kallats Hönsiön eller Hönssiön; den fsv. namnformen kan ha varit *H0nosio(r) 
eller *HOns(a)sio(r) (se vidare nedan). Skrivningar avseende den del som nu kallas 
Hönstorpasjön (se nedan betr. Storsjön) är: S. Hönssiön 1670 ofå? LMV C 2, 
Stoora HönsSiön 1677 LMV C 13:34, Stoora Höön Siön u.å. LMV C 70-1:1, 
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Höönsiön 1692 LMS StM nr 33 a/1, Höns Sjön 1695 LMV C 70-53:1, Hönsiön 1696 
LMS StM nr 21, Stora Höns-Siöön 1696? LMS StM nr 35, Hönsiöön 1699 LMV C 
93-18:1, Hönsion 1702 LMS StM nr 28, Hönssion, Stora Höns-Siöön 1707-11 LMV 
C 70-102:1, Stora HönsSiön 1743 LMV C 70-102:2, Höns Sjön 1757 LMV C 70-
102:4, Hönstorps Sjön 1810 LMV C 70-102:7, Hönsetmpa Sjön 1867 g& Aa 22, 
Hönstorpasjön 1957 ek 9G6f. Beläggen Höönsiön 1692 (LMS StM nr 33, LMV C 
8:39) och Stora Hönssion 1707-11 (LMV 70-102:1) används på vederbörande 
kartor om Storsjön. 

Äldre namnformer åsyftande Lundsbolssjön är: HönseSiön 1650 Oxenst. 2, 
L: Hönssiön 1670 ofå? LMV C 2, Höns-Sjön 1677 LMV C 13:29, Lilla HönSiön 
1677 LMV C 13:34, Lilla Höön Sjön u.å. LMV C 70-1:1, LunsboSiön 1693 LMV C 
8:71, Hönssiöön 1695 LMV C 19-6:1, Lundsebo Sjön 1707-11 LMV C 70-102:1, 
Lundsebo Sjön 1709-17 LMV C 5-11:1, Lilla höns Sjön 1722 KrA Top. XXII:24, 
Lundsebo-Siön (2 ggr), Lundsebo Sjön, lundsebo Sjön 1743 LMV C 70-92:1, 
Lundsbols Sjön 1780 LMV C 70-80:1, Stor- och Lundbosjöame Tham 1852 s. 20, 
Lundsjön ib. s. 283, Lundbosjön ib. s. 317, Lundsebo Sjön 1867 glk Aa 22, 
Lundsjön (»som på kartan heter Lundsebosjön men som av ortsbefolkningen mest 
kallas Lundsbolssjön») 1956 14/4 brev till OAU från V. Vall, Lundsbolssjön 1957 
ek 9G5f. 

Även Storsjön har omtalats med olika namn: Storsiön 1670 ofå? LMV C 2, Sör-
giöhle siön 1674 SN f. 153 r., Stoor Sjön 1677 LMV C 13:34, Stoor Sjön u.å. LMV 
C 70-1:1, Höönsiön 1692 (se ovan), Stoor Sjön, Sorgiöle Siöön (den senare namn-
formen överstruken) 1696? LMS StM nr 32, Qwam-sjön 1695 LMV C 70-129:1, 
Stoorsiön 1702 LMS StM nr 28, Stora Hönssion 1707-11 LMV C 70-102:1, Stor 
Sjön 1722 KrA Top. XXII:24, Stor-Sjön (2 ggr), Stor- och Lundsebo Sjön 1743 
LMV C 70-92:1, Stor-Sjön 1743 LMV C 70-102:2, Storsjön 1867 g& Aa 22, Stor-
sjön 1957 ek 9G6f. Storsiöö är i SH 1605:5 namnet på ett nybygge i St. Malm; en 
jordebok för 1775 (KA) upptar ett oskattlagt, raserat torp i samma socken kallat 
Storsiöstufwa. Formen Sörgölesiön (1674,1696?) är bildad till bynamnet Sörgölet 
vid sjöns södra strand. Namnet Qwarn-siön brukas 1695 om både Kvamsjön och 
den närliggande Storsjön; huruvida den senare sjön någonsin kallats Kvarnsjön i 
talspråket är dock ovisst. 

Upptecknade uttal är lus3nst8rpa5ott (GA 31), luMstsrp(a)fini (SSg 68) för 
Hönstorpasjön, leunsbogoti (GA 31), attsboilån (KBm 36), lånsboilått 
(SSg 68) för Lundsbolssjön - formen Lundsjön föreligger inte upptecknad i sock-
ensamlingama för Björkvik och St. Malm (OAU) - samt stOigz. (RLf 26, ULMA 
1304:2), stbrjim (GA 31) och stb(r)finj (SSg 68) för Storsjön. 

Förleden i Hönstorpasjön är antingen gen. pl. av en inbyggarbeteckning eller en 
som toponymisk uppfattad och använd kompositionsform med (genitiv)-a; jfr dis- 
kussionen av formen Näsasjön ovan (7.1.5). Sjönamnets förled åsyftar direkt eller 
indirekt Hönstorp vid sjöns norra strand, en bebyggelse med anor från medeltiden: 
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Honsestorp 1381 16/5 Strängnäs SRApp II (jfr SRPp 50), honsisthorp 1413 4/7 
Strängnäs SRAp (SDns 2 s. 665),' westra gardhin i honsatorp 1443 23/12 Strängnäs 
SRAp, Pa Honsatorp ib. a t., westra gardhin j honsatorp 1443 e. 25/12 Vadsbro 
SRAp, j honsatorppe 1445 16/1 Oppunda hdstg SRAp, j hOnsatorp 1464 28/1 Opp-
unda hdstg Eriksbp, hönsatorp 1535 ghj, hönsetorp SH 1553:2 hjtjreg s. 55, hönsa-
torp SH 1554:9 hjhreg s. 33, hönsattorp SH 1554:11, hönnstårp SH 1600:10. 

Hönsvik (Hönsswzjk 1642 KA ml, Hönsvik ek 9G6e), använt som namn på en nu 
försvunnen gård vid Hönstorpasjöns västra spets, kan naturligt förklaras som en 
formellt sekundär bildning till Hön(s)siän, fsv. *HOnosio(r) eller *HOns(a)sio(r). 
Vilcnamnet kan givetvis ha åsyftat själva spetsen av sjön, men det är väl inte uteslutet 
att hela den långsträckta Hönstorpasjön under en period kallats *Hönsvik 'Höns-
sjöns (dvs. Hönstorpasjön och Storsjön) vik'. Tolkningen 'viken vid Hönstorp' är 
också tänkbar för ett *Hönsvik syftande på hela sjön såsom en del av den större 
lokaliteten Hönstorpasjön—Storsjön. 

7.2.2. Förledsfonnerna HOnses-IHOnsis- och 1-10nsa- 

Ett HOnses- (< *HOnsios-) kan genom dissimilatoriskt s-bortfall ha givit ett 
*HOnse-, som på icke ljudlagsenligt sätt givit HOnsa-. Bortfall genom dissimilation 
har ägt rum i t.ex. bynamnet Halsebo, Gärdserums sn, N. Tjusts hd, Kalm. 1., som 
innehåller genitiv av mn. Halsten (Moberg 1947 s. 58) och tidigare har skrivits 
bl.a. (i) halstensbodom 1453 7/6 Stockholms slott Sjöholmp och halstenboda 1475 
C 15 f. 10 v.2  I motsats till de två äldsta beläggen kan förledsformen *HOnsa- också 
återföras på ett äldre *HOn(s)sio(a)-. Båda dessa alternativ förutsätter analogisk 
omvandling — åtminstone i skrift — av ett *HOnse- till HOnsa-, en utveckling som är 
väl styrkt från skilda håll; här kan anföras bl.a. det sörmländska Gräfseboda (nu 
Haneberg) i Näshulta sn, österrekarne hd, som tidigare skrivits (iuxta) grafsio-
bodher 1297 19/12 Hammarö SRAp (SD 2 s. 244, Nordberg 1926 s. 55), (de) 
grafscebodhom 1319 23/9 u.o. SRAp (SD 3 s. 420, Löfkvist 1976 s. 104), (ij ,j) 
grapsabodhum 1382 3/7 österrekarne hdstg LSBp, (j) grcefsabodhum (2 ggr) 1415 
24/1 österrekarne hdstg Hanebergsp och (i) grcefsabodhum (2 ggr), (Scriptum) 
grcefsabödha 1433 30/11 Gräfseboda Hanebergsp? 

Genitiv av ett hydronymiskt eller antroponymiskt *HOnse m. är tänkbart i fsv. 
HOnsatorp. Då formen HOnsa- kan förklaras ur det tidigare belagda HOnses-, 

Se S. Strandberg i OUÅ 1984 s. 45 om dessa två belägg. 
Jfr i övrigt bl.a. S. Strandberg i OUÅ 1984 s. 44 ff. med n. 7, 10, ds. i OUÅ 1985 s. 26 ff., i båda 

fallen med exempel och litt.-hänv. 
3 Se om Gräfseboda I. Lundahl i NoB 17 (1929) s. 32, L. Hellberg ut. s. 62 ff., S. Strandberg i OUÅ 

1984 s. 47. Lundahl tänker sig utvecklingen Grafsio- > *Grafsi- > Grafse-. 
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2 Jfr 2.1.6 om Alsyoruma- 1320 : Alsis- 1369 och 8.3 om Nces- 1363 för den 1340 och 1347 tvåstaviga 
förleden i Nästorp. För det om Mösseberg använda rnyrsubicergh o. 1325 (VgL s. 291) överväger Ivar 
Lundahl (i SOSk 17 s. 119) ett ursprungligare *Myr(Osio- eller *Myr(i)s,x-; jfr ds. i NoB 17 (1929)s. 31 ff. 
om  ett flertal andra ortnamn förutom Gräfseboda. 

3 Se S. Strandberg i Allan Rostvik den 22 mars 1990 s. 114 ff. om  växlingen mellan -bol och -boda i 
bl.a. Luskebol i St. Malm (Katrineholm), där -bol förefaller vara ursprungligare. I Råmbol, Julita sn, Opp- 

1 Se S. Strandberg i OUÅ 1984 s. 46. 

Honsis-, har man dock inte rätt att avfärda de två äldsta beläggen som felaktiga. Det 
är tvärtom naturligast att vid tolkningen utgå från fsv. Honses-. 

Genitiv av ett mn. *HOnsir i HOnsisthorp är ett osäkert alternativ.' Detsamma 
gäller om möjligheten att HOnsis- är genitiv av ett *HOnsir m. 'hönssjön'. Eftersom 
elementet -sio- i mindre betonad mellanställning kan ha reducerats tidigt2  och den 
inte obetydliga sjön vid Hönstorp i de äldsta kända beläggen omtalas som Hönssiön, 
Hönsiön o.d., ligger det närmast till hands att anta genitiv av ett sjönamn på fsv. 
-sio(r) i -torp-namnets förled. Ett *HOn(o)sios- såväl som *HOns(a)sios- kan ha 
givit formen HOnses- (i skrift manifesterad som HOnses- eller HOnsis-). Kompo-
sitionsformen fsv. -sios-, -sios- är betygad från norra Östergötland (Th. Anders-
son i NoB 56, 1968, s. 16 f.; se vidare S. Strandberg i (JUÅ 1984 s. 46 f. med n. 19 
och Brylla 1987 s. 166 ff.). Från just det vid gränsen till Östergötland belägna 
skogsområde där Hönstorpasjön ligger kan följande exempel anföras: mal-
sOsaastorp 1474 25/6 Djulö SRAp, Malmssiössååss 1594 29/5 Djulö Top. vol. 
379-80 för Malmsås vid Malmsjön och Stensiös holma 1580-t.? SD 1 s. 610 (jfr 
Nor&n 1943-48 s. 73), stensiösholmen sl. 1500-t.? Top. vol. 580-81 (NordU 
1943-48 s. 49) för ett med Stensjön sammanhängande namn. Hönstorp ligger långt 
från den förhistoriska huvudbygden i St. Malm, och forntida gravar är inte kända 
från gårdens närmaste omgivning. Hönstorp får antas vara ett under medeltiden 
uppkommet namn, som mycket väl kan innehålla den yngre sekundära genitiv-
formen -sios- av sio(r). Man behöver således inte räkna med att *-sios-/(yngre) 
-ses- i detta namn mera tillfälligt växlat med ett ursprungligare *-sio(ar)-I(yngre) 
-se-, -sa- som representeras av det y. fsv. Honsa- i beläggserien. Utvecklingen 
*HOnsasioa(r)thorp > HOnses- är väl inte otänkbar. I ett *HOnstese- e.d. 
(<*Honsasioa(r)-) skulle dock tidig haplologisk synkope av den helt obetonade 
andra stavelsen ha varit mycket naturlig. Efter sådan synkope kan den tänkta för-
ledsformen ju inte längre ge ett HOnses-. Vid tolkningen av Hönstorp har man all 
anledning att räkna med alternativen *HOnosiosthorp och *HOns(a)siosthorp. 

7.2.3. Lundsbol och Lundsjön 
Formen Lundsbolssjön är en bildning till gårdnamnet Lundsbol. I det senare har 
-bol av beläggen att döma efterträtt ett ursprungligare -bo(da).3  Den i vissa äldre 
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källor uppträdande efterleden -torp kan vara en skrivarprodukt utan motsvarighet i 
ortens språk.' Äldre belägg är: Lunsaboo SH 1607:9, lundsiötorp SH 1609:12 
(hjonel), Lunseboo SH 1611:7, Lunseboda 1614 ÄL vol. 69:IIb, Lundsiötorp SH 
1614:20, Lundhssiötorph SH 1615:20, Lunsabo 1615 ÄL vol. 69:IV, Lunseboda 
1620 bskpl KF 1:1, Lunsiötorp SH 1620:3, Lunsiobodha, Lunsiöbodha 1626 bskpl 
Söd. 1:6, Lunsebodh 1627 bskpl Söd. 2:1, Lunsseboo 1628 8/10 SRA db Söd. 1. vol. 
3 f. 866 r., Lundsiööboo, Lunsiöboo hägnatt 1637 30/10 SRA db ör. och Söd. 1. 
vol. 5 f. 276 v., Lundsbol 1960 T 9GNO. I OAU redovisade uttalsformer är: 
hitrtsbok (»Annat namn ej anträffat i dialekten.») (GA 31) och litnsbbk,lvinsbok 
(SSg 68). 

Av de ovan (7.2.1) anförda belägg som åsyftar Lundsbolssjön påminner jag här 
endast om HönseSiön 1650, LunsboSiön 1693 och det vid sidan av andra former 
hos Tham förekommande Lundsjön 1852. 

Studeras beläggen för Lundsbol isolerade kan det synas närliggande, ja för som-
liga kanske ofrånkomligt, att tolka förledens Lunsa- och Lunse- som utvecklingar 
ur ett äldre Lundsiö-, trots att de äldsta kända skrivningarna med det sannolikt 
genuinare -bo(da) inte har förleden Lundsiö-. Den sistnämnda formen framträder 
ju tidigt bland de kända beläggen, och det är lätt att finna paralleller till en 
reducering Lundsiö- > Lun(d)s- i förledsställning. Ändå är det osäkert om namnet 
Lundsjön använts av traktens befolkning i äldre tid. Att det möter hos Tham (se 
7.2.1) kan bero på att författaren dragit slutsatser om sjöns »egentliga» namn 
utifrån formen Lundsjötorp, som brukas ännu på glk Aa 22 (1867) och i bek 
(1904). 

Det är mycket tänkbart att skrivare som framställt jordeböcker och andra kame-
rala handlingar rörande Vasatidens Sörmland har varit medvetna om språkbrukar- 
nas tendens att reducera ordet sjö till se eller s i slutet av flerstaviga ortnamnsför-
leder. En önskan att undvika associationer till begreppen luns och lunsig kan i 
förening med kännedom om utvecklingsmönstret -sjö- > -se- ha framkallat en 
ändring Lunse- > Lundsiö- med anslutning till app. lund. 

unda hd, är -bodhe den äldst belagda efterledsformen (S. Strandberg i Uppsalastudier i namnforskning 
s. 129; jfr ds. i JHA 1985 s. 34 f.). 

Rösten i Ö. Vingåker (förr St. Malm) och Strökärr i St. Malm har i olika källor former på -torp (t.ex. 
Rösteenss Torpp 1644 KA jb, Sirökerstorp SH 1548:5 f. 40 v.), men huruvida de längre formerna använts 
i vardagligt tal är ovisst. Hännicketäppan i St. Malm (i henickateppo 1563 brskl, Hännickatäppa SH 
1580:18 s. 115) har efterleden -torp i SH 1600:10 (Heneketårp). Kerstinboda i St. Malm (Katrineholm), 
skrivet Kirstineboo i MJJb 1588 f. 6 v., uppträder i jb 1682 och 1683 (KA) som Kierstinstorp. Jfr L. 
Hellberg i NoB 42(1954) s. 111, 118, 125 om namn på -torp med kameral prägel. 
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Former från St. Malm med försvagning av ursprungligt -sjö- är Dunstorp (SSg 
66), Dunstårp(a äng) 1747 LMV C 70-107:1 för Dunsjötorp (Dunsiötorp SH 
1601:17 hjskl; se 4.3), bhpsturp (GA 31) för Löpsjötorp (Löpessiötorp SH 1580:18 
s. 114, Löpestorp SH 1607:9; se 4.2), Stenstorp (Steensiöötorp SH 1611:7), 
ckt7 t 87P (GA 31, SS g 68) för Älgsjötorp (Ellgsiötorp 1626 bskpl Söd. 1:6, 
Ählstorp 1692 kb StM C 1 f. 99 r.) och sannolikt också Ramshult SH 1611:7, 
Ramshult 1615 ÄL vol. 69:IV för Ramsjöhult (se 7.3.1). Att namnet Hönstorp (se 
7.2.1) så sent som 1620 (bskpl KF 1:1) skrivs Hönsiötorp beror möjligen på att 
skrivaren eller en meddelare till denne känt till Hön(s)siön och förknippat 
-torp-namnets förled på -s- (-se- el. -sa-) med hydronymen. Gårdnamnet Rökstorp 
i St. Malm (ryxtorp SH 1584:17, ryx torp SH 1587:12), som inte tycks innehålla en 
hydronym på -sjö-,1  skrivs 1695 Röxsieöötorp (kb StM C:1 f. 54 r.) och 1706 
Röxsiötorp (kb StM C:1 f. 89 r.). Bebyggelsenamnet Ingelstorp i Åkers sn och hd 
(Jngelstörpp SH 1585:1, Jngestörpp SH 1586:6, jngolfstorp SH 1603:5), av allt att 
döma sammansatt med ett personnamn, uppträder i SH 1596:1 som Jngesiötorph, 
vilket kan bero på att en skrivare kombinerat förledsformen Inges- med gårdens 
läge vid Bråtorpsjön. Jfr för Sönnlands vidkommande också Carl Ivar Ståhle (1954 
s. 30) om förhållandet mellan Hanstorp och Hansjötorp i V. Vingåkers sn. Ett 
västgötskt exempel är Jrnsiöö borgh 1667 (Ranns. 2 s. 233) för Ymseborg (fsv. 
Ymsa borgh, se SOSk 11:1 s. 43, SOSk 17 s. 45). Att -sjö kan förekomma som 
efterled i ortnamn där ordet ursprungligen inte hört hemma är välbekant.2  Ett 
exempel därpå från St. Malm ger Forssjö (j forscedhom 1439 18/5 Vingåker 
SRApp I, SMR 914), ej långt norr om Hönstorpasjön (se kap. 3); andra sörmländska 
fall är Hissjö i Floda sn, Oppunda hd, Hosjö i L. Malma sn, Villåttinge hd, och vissa 
äldre former för herrgårds- och sockennamnet Tyresö i Sotholms 

1 Av de anförda beläggen att döma kan Rökstorp innehålla ordet rygg använt som personnamn, men ett 
ursprungligt Röks- med lång vokal — genitiv av antroponymen Rök(er), jfr t.ex. KTb s. 148, SOJö 2s. 33 — 
kan ha givit formen Ryks- (jfr Wess&I 1968 § 36, 38:7). 

2 Se t.ex. Ejder 1979 s. 328 ff. om  -s-ryd > -sjö, V. Dalberg i Studia onomastica s. 35 ff. om  icke 
ursgrungligt -50 i danska ortnamn och G. Hallberg ib. s. 117 ff. om  -husa> -sjö. 

Se om Hissjö S. Strandberg i OUÅ 1983 s. 59 f., om Hosjö ds. i SaoS 1985 s. 71 n. 63, om Tyresö 
L. Moberg i NoB 39 (1951) s. 31 n. 22. Omvandlingen av -s(e)- e.d. till ett hyperkorrekt -50- kan i viss 
män jämföras med den process som förvandlat Läm(me)näs i Hölö sn, Hölebo hd, till Lämbonäs (Lämnte-
näs SH 1598:3, Lämnäs 1642 KA ml, Lämbonäs 1663 ULA jb LK G Il a:2, Lämbonääs 1680 KA jb, 
Lämbnäs 1815-20 ULA Hölö kyrkoarkiv A 1:5 a), detta oavsett om Läm(me)- direkt ändrats till Länibo-
(jfr SOSk 13 s. 151 om Tiumu > Kymbo) eller utvecklingen gått över ett *Lämpnäs (jfr Wessn 1968 § 28, 
167 om mn> mpn) som i skrift återgivits med Lämbnäs eller över ett Lämbnäs med hyperkorrekt -mb- (jfr 
Wessn 1968 § 76:4 om assimilationen mb > mm i götiska och mellansvenska folkmål). Namnet Lämbonäs 
innehåller snarast gen. pl. av app. läm m. 'flake; giller' (Söderwall suppl., som upptar den fsv. formen 
lam, har frågetecken efter uppslagsformen *läntber) om vilket se SAOB L 1601 f.; jfr J. Sahlgren i NoB 8 
(1920) s. 159 ff., 164 f. Här kan slutligen erinras om förvandlingen av Josuatorp i St. Malm till Jordvalls-
torp (Jossua torp 1627 bskpl Söd. 2:1, Jossewalstorp 1628 bskpl Söd. 3:3, Josvatårp 1677 LMV C 13:34, 
Jordwalstorp 1720 KA jb, Jordvallstorp 1960 T 9GNV; .1sva1stsrp GA 31). 
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Lundsbol (Lunsaboo SH 1607:9) kan innehålla ett antroponymiskt *Luns(er) m. 
eller möjligen *Lunse m. som blivit personnamn genom sekundär namnbildning 
respektive primär namnbildning (avledning). Den lexikaliska bakgrunden ger ord 
som sörml. luns m. 'klump, om djur, människor m.m. med kubbig, rundad form' 
(GE 1 s. 169), lunser m. 'en större fylligare kropp', lunsa f. 'ovanligt fet och fyllig 
flicka eller vuxen kvinna' (GE 2 s. 9), närk. luns m. 'klimp av slem e.d.', lunser m., 
lunsa f. 'klumpig, tung och senfärdig människa' (Hofberg), Tylöm. luns m. 'klimp, 
klump', lunser m., lunsa f. 'otymplig person' (Grill), östg. lunser 'fet yngling' 
(Ihre s. 110), luns m. 'klumpig sak', lunser, lunsa 'klumpig person' (Rääf 1859 
s. 52), således bildningar betygade från Sörmland eller de mot Oppunda hd anlig-
gande landskapen Närke och Östergötland.' 

Ett *Luns m. eller *Lunse m. med innebörden 'klumpig karl' e.d. kan insättas 
i ett välbekant semantiskt mönster. Många nordiska personnamn eller appella-
tiviska personbeteckningar har eller utgår från betydelsen 'klump', 'kloss', 'stump', 
'träbit' e.d.; se von Friesen 1897 s. 3, 24, 27 f., 54, 57 ff., E. Hellquist i Xenia 
Lideniana s. 88, 90 f., E. LiUn i MASO 2 (1939) s. 126 ff., Hellquist 1948 s.v. 
kloss, knabb, knös m.fl., Granlund 1956 s. 379 ff., Elmevik 1967 s. 134 och 
S. Strandberg i Allan Rostvik den 22 mars 1990 s. 120. 

App. luns(er) och lunsa hör samman med verbet lunsa, som är belagt från 
Sörmland med betydelsen 'springa eller gå tungt och långsamt' (Ihre s. 110); jfr 
häls. lonsa 'springa tungt och långsamt' (Wennberg), västg. lunsa 'löpa sakta och 
med möda' (UUB Ihre 98:21) och östg. lunsa 'röra sig ovigt' (Rääf 1859 s. 52). 
Verbet lunsa är enligt SAOB avlett av app. luns. 

Ett i Lundsbol ingående mansnamn *Lunse m. kunde vara utgånget från det 
nyssnämnda verbet lunsa och ha betydelsen 'han som lunkar, går eller springer 
klumpigt'; att utgå från appellativet sönnl. luns(er) m. tycks mig dock ligga när-
mare till hands.2  

Om Lundsbol innehåller ett *Luns(er) m. 'den ovige' e.d., får slutvokalen i 
Lunsa- antas vara det till det normala a-stamsparadigmet i singularis ej hörande, 
genitivmarkerande -a som är känt från bl.a. fsv. personnamn med slutljudande -s 
(jfr 7.1.5). Ett med mn. Markus sammansatt, nu försvunnet -torp-namn en dryg 
halvmil norrut i St. Malm skrivs Markusatorp i SH 1607:9 och ÄL 1615 (se 4.4); 
här kan också anföras genitivförbindelsen Andersa son Erick i SH 1600:10 hjskl 
(hilka sn, Oppunda hd). Formen på -a kunde också vara resultatet av ett vokal- 

'Se vidare om luns m., lunsa f. och verbet lunsa Hq 1 s. 361, E. Hellquist i ANF 14 (1898) s. 138, 
ToT 1919 s. 396, SAOB L 1203 f., Hellquist 1948 s. 596, Nielsen 1976 s. 237. 

Se om Lundsbol S. Strandberg i Allan Rostvik den 22 mars 1990 s. 119 f. 
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inskott beroende på reaktion (mot uttalet *leunspo e.d.) och därav föranledd 
korrektion' eller på strävan mot uttalslättnad.2  

Ord med innebörden 'klump, kloss' e.d. har också kunnat användas om upphöj-
ningar i terrängen.' Eftersom Lundsbol och Lundsbolssjön ligger i ett kuperat 
område, bör man beakta möjligheten att gårdnamnet innehåller luns (gen. pl.) med 
syftning på höjder4  eller ett till luns bildat sjönamn, *Lunse m. eller *Luns(a)-
sio(r), eller ett icke hydronymiskt *Lunse m. Ett ur *Luns(a)sio(r) utvecklat 
*Lunssiön eller *Lunnsiön skulle kunna ha lett till förledsformerna Lunsiö-, 
Lunsa- (jfr 7.2.2 om HOnses- > Honsa-) och Lunse- i Lundsbol och även till det 
sent belagda Lundsjön. Möjligheten av ett höjdbetecknande luns i Lundsbol eller i 
en hydronym för sjön på platsen är dock osäker. Lundsbolssjön förefaller inte vara 
mer utmärkt av omgivande höjder än flera andra sjöar i skogsområdet; vid den 
närliggande Viggaren finner man t.ex. det markerade Uggleberget och den höga 
udden Näset (T 9GNO). 

En annan väg till förklaring av ett i Lun(d)siötorp bevarat sjönamn erbjuder det 
från bl.a. Södermannalagen och östgötalagen kända lunnar m. pl. 'rullar på vilka 
ett fartyg dras upp på land och sedan vilar, till dess att det åter skjuts ut i vattnet', 
fvn. hlunnr m. 'stock till underlag för skepp o.d. som skall dras upp eller ned' (jfr 
Rietz s. 415 om full.-sv. lunnar m. pl. 'båtrullar' och Torp 1919 s. 396 om no. lunn 
m. 'stock till underlag för det som skall släpas').5  Båtplatser kan ha funnits vid 
Lundsbolssjön i äldre tid; varför just denna sjö skulle ha utmärkts av förvarings-
platser för båtar är dock svårt att se. 

Virkestäkt (till lunnar) är ännu ett tänkbart namngivningsmotiv (jfr exempel på 
virketagsnamn i kap. 4). Ett *Lunnsiön skulle måhända också kunna innehålla det 
från Sörmland (Ärla sn, Österrekame hd, AA 72) upptecknade lunn 'lönn' (jfr 
SAOB L 1853). 

Mot bakgrund av de topografiska förhållandena vid Hönstorpasjön—Storsjön och 
Lundsbolssjön är det mycket naturligt att överväga ett gemensamt äldre namn för 
dessa tre sjöar. Hönstorpasjön omtalas i de äldsta kända beläggen som Hön(s)siön. 
De tidigast påträffade namnformerna med syftning på Lundsbolssjön är HönseSiön 
1650, L: Hönssiön 1670 ofå? och Höns-Sjön, Lilla HönSiön 1677; formen 
LunsboSiön är styrkt från 1693 (se beläggserien i 7.2.1). Avståndet i tid mellan 
HönseSiön 1650 och den äldsta påträffade skrivningen för Lundsbol är endast 

3 
Se tex. J. Svennung i NoB 18 (1930) s. 58, L. Moberg i OUÅ 1947s. 15 ff., S. Strandberg i Ingemar 

Olsson 25 augusti 1988 s. 339 f. med litt.-hänv. 
4 Jfr Calissendorff 1986 s. 102 om skognamnet Lunsen vid Uppsala och Stahre 1986 s. 176 f. om 

Lunsen och -lumen i Stockholms skärgård. s 
Nämnas kan också att Ihre frän Sörmland redovisar formen luna 'smala stockar, varpå man drar upp 

timmer vid husbyggnad'; se även Rietz s. 415. 

'Sej. Sahlgren i NoB 35 (1947) s. 99 if. om  reaktion och vokalinskjutande korrektion. 2 
Se 7.3.1 nedan för litteratur om sekundärt inskjutna vokaler. 
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drygt fyrtio år. Trots att Lundsbol framträder i källor från 1600-talets början, har 
Lundsjön kunnat påvisas först hos Tham 1852. Det är ovisst om Lundsjön varit en i 
genuint talspråk använd form (se beläggserien). Förledsalternativet Lund- är inte a 
priori självklart tilltalande i den kuperade, under medeltiden kanske helt oupp-
odlade Kolmårdsterrängen vid sjön. Vad skulle ha motiverat bruket av ordet lund 
'mindre trädsamling, dunge' långt inne i storskogen? En eller flera dungar vid en 
större utäng? Ett lövskogsparti omgivet av barrskog? Ett ä. nsv. *Lundsjön, 
*Lunssiön eller *Lunnsiön, som måhända traderats enbart i talspråket och tidigt 
undanträngts av Hön(s)siön, kan ha givit förleden i Lunsebo(da) och Lundsiötorp, 
men det antroponymiska *Luns (eller *Lunse) är efter min mening ett slagkraftigt 
alternativ. En personnamnsförled i ett -boda- eller -bol-namn på denna plats vore 
föga överraskande.' 

7.2.4. Storsjön 
Storsjön är bredare än den mycket långsmala Hönstorpasjön och större än Lunds-
bolssjön; detta förhållande kan ha betingat förleden Stor-. Se L. Hellberg i OUÅ 
1942 s. 42 om Storsjön som namn på stora öppna delar av sjöar med avskilda vikar, 
han anför den välbekanta Storsjön i Jämtland som exempel på sådana vidsträckta, 
med mindre delar direkt sammanhängande vattenytor. Jfr härtill K.-H. Dahlstedt i 
Florilegium Nordicum s. 62 om ett ångermanländskt Storsjön. 

Någon avsevärd skillnad i fråga om ytan tycks inte föreligga mellan Storsjön i St. 
Malm och Hönstorpasjön. Man bör därför överväga möjligheten att Stor- i Storsjön 
är följden av en jämförelse mellan å ena sidan den obetydliga Lundsbolssjön, å 
andra sidan Hönstorpasjön och Storsjön sammantagna; Hönstorpasjön omtalas ju 
som Stora Hön(s)siön i flera av de tidigaste beläggen, och formerna Höönsiön 
1692 och Stora Hönssion 1707-11 avser Storsjön. Med sådan bakgrund till Stor-
blir det naturligt att alternativt förklara Storsjön som en förkortad form av Stora 
Hön(s)siön eller *Stor-Hön(s)siön. Sjöarna Lilla och Stora Björken i Ås hd, Älvsb. 
1. (L. Björken, St. Björken T 7CSO, 7DSV), har kallats Lillasjö respektive Storasjö 
(SOÄ 14 s. 219). 

7.2.5. Etymologisk granskning 
Frågan huruvida fjärravhängig ortnamnsbildning föreligger är avgörande vid 
tolkningen av Hön(s)siön och Hönstorp. Vid Skarendalsån, det ovannämnda 

Jfr A.-K. Olsson 1973 s. 43 ff. betr. namn på -bo och -boda i grannsocknen Hoda och se 8.4 nedan 
för ytterligare litteratur rörande -boda-namn. Se S. Strandberg i Allan Rostvik den 22 mars 1990s. 113 ff. 
om  -bol-namn i St. Malm (jfr ds. i Knutpunkten 5:1-2, 1990, s. 21 ff.) och de nära Lundsbol belägna 
socknama Björkvik och Lerbo. 
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vattendraget från Viggaren till Yngaren, ligger en gård med namnet Hönebäck: 
hönebek 1535 ghj, hönabek SH 1551:11 f. 126 v., hönebeck SH 1553:2 hjfjreg s. 27, 
hönebek SH 1554:11, hönabeck 1557 Ejb, hönebäck SH 1559:10, Hönebäck 1957 ek 
9G5h; upptecknade uttal är hihnbeek och hirnbcck (KBm 36). Tanken på ett sam-
band mellan detta Hönebäck och namnet på den med Viggaren sammanhängande 
Hön(s)sjön är naturlig (Vall 1957 s. 31 ff.). Hönebäck kan återspegla ett fsv. 
*Honobcekker, som avsett hela vattendraget från Lundsbolssjön till Yngaren. 
Epexegetisk utvidgning av en osammansatt hydronym, fsv. *H0na f., för samma 
sträckning är inte otänkbar. 

Verner Vall (1951, OAU; Vall 1957 s. 31, 34 f.) uppger att en äng öster om 
Lundsbolssjön kallats Hönsätern (Hönsätra) och att sjöns avlopp på 1890-talet bar 
namnet Hönsätersån. Förleden i -säter-namnet kan vara hämtad från Lundsbols-
sjöns äldre namn men också från ett namn på vattendraget. 

Förekomsten av ett Hönebäck vid ån från Hönstorpasjön—Storsjön och Lunds-
bolssjön till Yngaren gör det naturligt att snarare räkna med ett fsv. *HOno- än med 
*HOns(a)- som utgångspunkt för bestämningsleden i Hön(s)siön och att betrakta 
Hönstorp som ett formellt sekundärt namn. Att man med sammanställningen av 
Hönsiön och Hönebäck får förutsätta reduktion i ett av namnen innebär ingen 
större komplikation. Inte heller formen HönseSiön 1650 hindrar tanken på ett 
*Honosio(r); den kan mycket väl, baserad på felaktig etymologisering, ha förtyd-
ligande syfte eller vara påverkad av Hönsetorp. 1 ett äldre *Honsasio(r) eller 
*HOnsesiO(n), Hönsesiön bör bindevokalen snarast ha fallit tidigt mellan s-ljuden; 
morfologisk tydlighetssträvan kan dock ha lett till att vokalen (stavelsen) bevarats. 

I de skogrika trakter där Hönstorpasjön—Storsjön—Lundsbolssjön och Skaren-
dalsån påträffas är det naturligast att räkna med syftning på vildfågel hos *Hono-, 
även om syftning på tamhöns bör övervägas för åtminstone ett formellt primärt 
*HOnobcekker avseende Skarendalsån, som omges av många olika bebyggelser. 
Söderwall upptar sammansättningarna orhOna 'orrhöna; orre' och pahOna 
'påfågelshöna'. Sv. dial. fjä(de)rhöna 'tjäderhöna' är upptecknat från både St. 
Malm och det inte långt från Hönstorpasjön belägna Simonstorp i Bråbo hd, östg. 1. 
(E. Krause 1934, DAL 2663 och 2661).' Något skäl att anta en antroponymisk 
genitiv *HOna- eller *HOno- i Hön(s)siön eller Hönebäck ser jag inte; jag är inte 
heller, likaledes av strukturella skäl (se kap. 6), böjd att allvarligt överväga person-
namnet HOns eller ett antroponymiskt fsv. *HOnsir eller *HOnse i Hön(s)siön.2  

Jfr Ihre s. 42 (fjäderhane), Rietz s. 142 (fjäderhane, -höna), s. 488 (orhane, -höna, -höns). Se 
vidare SAOB H 2352 f. (höna), ODS 8 sp. 1246 f. (hone) och Hortling 1944 s. 225 ff. (-hane, -höna, 
-höns i fågelbeteckningar). 

2 Jfr Vall 1957 s. 31 ff. betr. Höns-namnen och Hönebäck; enligt Vall skall Jöran Sahlgren ha lutat »åt 
den meningen, att Skarendalsån fått namn efter en person med namnet Höne». 
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Sjönamnet Höningen i Gillberga och Stavnäs snr, Gillbergs hd, Värml. 1. (T 
10CNO, NV), är enligt Hellquist (Hq 1 s. 257) snarast bildat till app. höna; jfr 

SOV 4 s. 51 och i övrigt bl.a. Indreb0 1933 s. 90 om Honevatnet, DSÅ 3 s. 214 om 
Hönesjön och andra namn samt SOH 3 s. 117 om Hönokolle och DSL 3 s. 68 om 
HOnsnap. 

Förleden Hono- avser i Hönebäck eller Hönsiön väl snarare fåglar av båda 
könen än enbart honor. Också ordet hane m. 'tupp' har använts i hydronymer och 
andra ortnamn; se t.ex. B. Lindén i NoB 24 (1936) s. 114 ff., Ståhle 1946 s. 197, 
DSÅ 3 s. 30 ff. och B. Lindén i SaoS 1965 s. 28 f. 

Hönstorpasjön, Storsjön och Lundsbolssjön är inte påfallande rika på sjöfågel. 
Den intilliggande Viggarens namn tycks snarare vara bildat till app. vigg(e) m. 'kil' 
än till fågelbeteckningen vigg(-).' Ett *HOnosio(r) med förleden åsyftande orrar 
och/eller tjädrar ter sig tilltalande för de tre sammanhängande sjöarna (eller någon 
eller ett par därav). »Den delen af församlingen [St. Malm], som på Kålmården är 
belägen, äger god fogeljakt af Tjädrar och Orrar», framhåller Carl Hildebrandsson 
Uggla (1749 s. 13). Även ett *Honobtekker kan dock vara formellt primärt. En 
bebyggelse 500 m söder om Hönebäck heter Hanebacken (Hanebacken 1670 ofå? 
LMV C 2, Hanbäcken 1680 OAUjb). Trots det formellt feminina *HOno- kan on-
eller tjäderspel måhända ligga bakom förleden i Hönsiön eller Hönebäck; jfr t.ex. 
Orrleken (SOV 3 s. 76, J. Sahlgren i NoB 38, 1950, s. 13 if.) och namn på Vin- som 
Vintjärn och Vinträsket (L. Moberg i NoB 37, 1949, s. 120 if.). 

Lundahl (i SOSk 11:2 s. 126 f.) överväger möjligheten att rekonstruera ett 
bäcknamn *Höna ur bebyggelsenamnet Hönsa (Nolhönsa) i Ransbergs sn, Vadsbo 
hd, Skar. 1.; i resonemanget nämner han Hönebäck i Björkvik, dock utan att ge 
något tolkningsförslag för ett höna i detta namn. Principiellt intresse har en 
kommentar av Lundahl (i SOSk 17 s. 63) vid behandlingen av två skilda Hane-
bäcken i Vadsbo hd: »Fågelnamn ingå ofta som förleder i vattendragsnamn och 
bero väl, såsom förmodas i NE s. 131 (under Kraaka), på en jämförelse med 
fågelns stämma.» (Jfr DSÅ 3 s. 32.) Lundahls yttrande aktualiserar frågan i vilken 
omfattning man i äldre tid vid ortnamnsbildning använt sammansättning eller 
avledning i stället för metaforisk sekundär namnbildning för att uttrycka jäm-
förelser.2  

Skarendalsån faller vid Nykvarn (T 9GNO); en ljudbeskrivande hydronym för 
detta vattendrag förefaller topografiskt möjlig. Jfr förutom NE s. 131 (även s. XI) 
och SOSk 17 s. 63 bl.a. J. Sahlgren i NoB 23 (1935) s. 47, Kettner 1972 s. 79 och 
även M. Tveitane i MM 1980 s. 58 if. beträffande möjligheten av ett ljudhärmande 
metaforiskt *H0na f. och vidare diskussionen i 7.3.4 nedan om möjligheten att 

1 Se om Viggaren S. Strandberg i SaoS 1985 s. 50 f. Synpunkter på Hönstorpasjön—Storsjön och 
Vigfaren som fågellokaler har lämnats mig av omitologen Folke Andersson, Granhed, Floda. 

Jfr 2.1.7, 4.2 samt S. Strandberg i NoB 73 (1985) s. 77 f. med litt.-hänv. 
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ramn 'korp' hydronymiskt åsyftar mörkt vatten. Mattias Tveitane (i SNF 63, 1982, 
s. 133 f.) tänker sig möjligheten att ordet höna f., fvn. hoena, från urgammal tid 
såsom nomen agentis, 'den sjungande', använts dels som fågelbeteckning, dels som 
vattendragsnamn. Jag finner det hur som helst naturligast att tolka förleden i 
Hönebäck som ett direkt eller indirekt vittnesbörd om förekomst av fåglar. 
Fågelbeteckningar kan i ortnamn vara förenade med olika terrängappellativ, t.ex. 
backe, berg, dal, mosse och myr (0AUn); varför skulle de i vattendragsnamn alltid 
eller oftast vara ljudbeskrivande? Alternativet att se Hönebäck som ett med 
-bcekker en gång epexegetiskt utvidgat *HOna f. måste såsom rent hypotetiskt kom-
ma i andra hand. 

Betraktar man Hön(s)siön och Hönebäck som två av varandra helt oberoende 
namn, träder alternativet *HOns(a)- för sjönamnet omedelbart i förgrunden. Ett till 
* H Ons(a)sio(r) 'sjön vid vilken det finns mycket (vilda) hönsfåglar" bildat 
*Hons(a)sio(s)thorp kan — liksom ett *HOnosiosthorp — tidigt ha blivit ~ses-
torp. 

7.2.6. Sammanfattning 
Namnen Hön(s)siön och Hönebäck kan ha uppkommit oberoende av varandra, men 
språkliga och sakliga förhållanden sammantagna talar i första hand för ett inbördes 
samband och därmed indirekt för tolkningen av Hönstorp som ett äldre *HOnosios-
thorp. Att med säkerhet påvisa det formellt primära namnet tycks inte vara möjligt. 
Hönsiön kan vara ett vid själva namnbildningen eller senare reducerat *HOno-
bxkkia(r)sio(r) 'den med Hönobäck sammanhängande sjön' men också ett formellt 
primärt *HOnosio(r) 'sjön där det finns vildfågel (orrar, tjädrar, orrhönor, tjäder-
hönor e.d.)', som givit upphov till ett formellt sekundärt *HOno(sios)bcekker eller 
*HOno(sioar)bcekker. För frågan om fjärravhängig ortnamnsbildning är bedöm-
ningen av Lundsbol och det sent belagda Lundsjön inte av central betydelse; vatten-
draget till Yngaren kan ha kallats *HOnobalcker, även om (Lilla) Hön(s)siön börjat 
användas om Lundsbolssjön först under nya tiden och då måhända varit ett karto-
grafernas namn. Ett ursprungligt Lundsiö- i Lundsbol är fullt tänkbart, men det-
samma gäller om personnarnnsaltemativet. 

Toponymerna Hönebäck, Hönsiön och Hönstorp tycks alltså — oavsett om sjön 
eller vattendraget äldst burit ett namn på *Hono- — ge exempel på inte bara namn-
ledsspridning längs en geografisk linje utan också vad som här kallats fjärravhängig 
ortnamnsbildning. 

Jfr bl.a. DSÅ 3 s. 214 f. (Hönsebäck m.fl.) och, betr. app. höns, bl.a. SAOB F 675 (fjäderhöns) och 
SAOB 0 1344 f. (ort/jöns). 
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7.3. Ramsjön och Remna 

7.3.1. Inledning 
Namnet Ramsjön har i äldre handlingar använts om inte bara Ramsjön i St. Malm 
utan också de intilliggande vattnen Mellansjön och Skogasjön (se fig. 8; formen 
Sko gstorpssj. avser där Skogasjön); en sammanfattande form är Ramsjöarna. 
Belägg avseende de tre lokaliteterna är: Ramsiön 1670 ofå? LMV C 2, Rams-
Siögarna 1677 LMV C 13:34, Ramssiogarna u.å. LMV C 70-1:1, Ramsiön 1691 
LMV C 10:173, Ramsiön 1696 LMV C 70-108:1, Stora Ramsiön, Millan Ramsiön, 
Södra Ramsiön 1729 LMS StM nr 68, Stora Ramsiön (2 ggr), Millan Ramsiön (2 
ggr), Södra Ramsiön (2 ggr), Ramsiöarne 1729 LMV C 70-123:1, Ram Sjön 1747 
LMV C 70-136:2, Stora Ramsjön, Mellan Ramsjön, Lilla Ramsjön 1835 FBA ka nr 
221, stora Ramsjön 1859 StMp 11 s. 26, Ramsjöarna 1867 gllc Aa 22, Mellansj., 
Skogstorpssj. 1904 ek, Skogasj. 1941 G 66, Mellansjön, Ramsjön, Skogasjön 1958 
ek 9G8f. Upptecknade uttal för Ramsjön är rarfijkin (GA 31) och rdryfbn (SSg 
66). 

Formerna Millan Ramsiön 1729 och Mellan Ramsjön 1835 avser Mellansjön, 
vars nuvarande namn kan vara en reducerad form av just Mellan-Ramsjön. På 
Skogasjön syftar formerna Södra Ramsiön 1729 och Lilla Ramsjön 1835. Det sent 
belagda Skogasjön torde vara bildat till torpnamnet Skogen. Om Sko gstorpssjön 
varit ett allmänt brukat namn är ovisst. 

En gård vid Ramsjön heter Ramsjöhult: ramsiöhultt SH 1609:12 hjonel, 
Ramshult SH 1611:7, Ramssiöhuldt SH 1614:20, Ramshult 1615 ÄL vol. 69:IV, 
Ramssiöhulth SH 1615:20, Ramssiöhult SH 1619:12, Ransiöhult SH 1625:6, Rams-
hullt 1626 bskpl Söd. 1:6, Ramsjöhult 1958 ek 9G8f. Det upptecknade uttalet 
råmshuilt (GA 31) svarar mot det i SH 1611:7 påträffade belägget. 

Från Ramsjön rinner ett mindre vattendrag till Stensjön (T 9GNO, fig. 8). Nära 
utloppet av detta flöde, som kallas Prästtorpa rände! eller Rändeln (SSg 66), ligger 
en gård (tidigare två) med namnet Remna. Fjärravhängig ortnamnsbildning kan 
ligga bakom Remna eller Ramsjön. 

Belägg för Remna är: (i) ransnöö (el. ranfnöö) 1535 ghj, (y) Ramnann (el. 
Rammnan) SH 1551:11 f. 54 v., (y) ramnada ib. f. 118 r., remma SH 1553:2 hjfjreg 
s. 54, Renna SH 1554:9 hjhreg s. 33, Remna SH 1554:11, Remna 1557 Ejb, 
Rammna SH 1558:9, Remna SH 1559:17, Remna SH 1561:10 jb f. 27 v., Rämbna SH 
1587:12, Rämbna SH 1588:11, Rembna SH 1591:11, Rempnan SH 1619:12, 
Rämpna 1633 KA jb, Remna 1958 ek 9G8f. Upptecknade uttal är rcsemna (GA 31) 
och rktna (SSg 66). 

Skrivningen ransnöö (ranfnöö) i ghj 1535 bör ses mot bakgrund av felaktiga 
former som stenfför (el. stenfföt) för Stensjö och magatorp för Mogetorp i 
samma längd. Om belägget läses eller i varje fall tolkas som ranfnöö, kan det 
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Fig. 8. Detalj av ek 1904 (Oppunda hd). Kartan visar Remna samt Ramsjön och Stensjön och 
vattendraget mellan dessa sjöar. 

sammanställas med vissa ord som uppvisar skrivningar innehållande -mfn- eller 
-nfn-. Vid språkets reaktion mot ljudförbindelsen mn har morfemet Ramn- kunnat 
ge Ramm- eller Rann- genom assimilation,' Ram!- genom differentiation, dissi- 

Se om assimilationen mn > mm (eller reduktionen mn > m) bl.a. Noreen 1904 § 294:1, Ericsson 1914 
s. 131, B. Lindön i ANF 70 (1955) s. 84, L. Elmevik i NS 45 (1965) s. 16, Mattisson 1986 s. 189 f. Jfr 
belägget remma SH 1553:2 hjfjreg s. 54 för Remna i St. Malm och Remma SH 1580:18 s. 297 för Remna 
i Mellösa sn (se nedan). — Former med nn för mn är Renna SH 1554:9 hjhreg s. 33 för Remna i St. Malm 
och (i) Rennom SH 1553:2 hjfjreg s. 70 för Remna i Mellösa; i dylika fall bör man inte bortse från 
möjligheten av ren felskrivning eller felaktig återgivning av en förlagas form. Utvecklad ur ett äldre 
Ram(p)na- är förleden i gårdnamnet Rannebo, Rinna sn, Göstrings hd, Östg. 1. (j Rampnabodhom 1380 1/5 
Skänninge SRAp, SRP 1496). Jfr betr. mn  > nn vidare SOÄ 2 s. 46 f. (Rampnabwrg > Ranneberg), OGB 
1 s. 252 n. 3 (Ranneberg), OGB 5 s. 54, 77, 100, 193 (Ranneberg Ramna-, Ramne-), OGB 9 s. 87 f., 
119 (Ramne- : Ranne-), OGB 20:1 s. 160 (Ranneberget : Rambne-), OGB 20:2 s. 219 (Ramne- : Ranne-) 
och även Sk0 18 s. 27 (Rafnebo : Rana-). Bynamnet Rämninge i Hällestads sn, Finspånga läns hd, Östg. 
1., har upptecknats som r&mniga men också som r&tziga (NL 28). 
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milation eller om man så vill differentierande dissimilation,' Rangn- genom diffe-

rentiation2  och Ramfn- eller Rampn- genom segmentation.2  Vokalinskott har varit 
en möjlig reaktionsform.4  Remna i St. Malm företer de äldre beläggen remma, 

Renna och Rämpna (se ovan). Bynamnet Remna i Mellösa sn, Villåttinge hd, har 
tidigare skrivits bl.a. (i) rcempno , (i) rcepnom 1457 e. 29/9 Österrekame hdstg 
UUBp och (i) rwmpno (2 ggr) 1463 e. 13/1 Österrekame hdstg UUBp.5  

Bebyggelsenamnet Ramninge vid Beckershov i Ö. Vingåkers sn, Oppunda hd (de 

Ramnunge 1358 1117 Lagmansö SRAp, SD 7:2, h. 3, s. 71, Ramnunge (kan även 

läsas rannunge) 1392 21/2 u.o. SRAp, SRP 2607), torde ytterst vara utgånget från 
rafn, ram(p)n m. 'korp' (Ståhle 1946 s. 525); en hydronym på um. *Hrabn- men 
också ett naturnamn av annan art kan tänkas som bas för inbyggamamnet 
*rafnungar, *ram(p)nungar bakom Ramninge (se bebyggelsens läge på T 9GNV). 
Vissa belägg för denna toponym företer olika utvecklingar av (reaktioner mot) 
förbindelsen mn: ramffnunge 1440 17/1 Julita SRAp (SMR 1061), (i) rangnwnge 

1 Se S. Strandberg i Uppsalastudier i namnforskning s. 128 ff. om  m : n> m : 1 och mn> ml med 
exempel, diskussion och litt.-hänv. (till bl.a. K. G. Ljunggren i SOÄ 1946-48). Där anfört material kan 
utökas med bl.a. Ramlaklef 1680 KA jb för Ramnaklev, Edshults sn, S. Vedbo hd, Jönk. 1. (de 
rampnakleef 1380t.? KB B 127 a; P.-A. Wiktorsson i OUrk 1985 s. 44) — upptecknade uttal visar både 
Ramna- och Ramla- i förleden — och Ramlinge för Ramninge i Ö. Vingåkers sn, Oppunda hd (se nedan). 
Jfr även SOÄ 6 s. 220 (Ramlamosse), SOÄ 12 s. 164 (Ramneklev : Ramle-) och OGB 4 s. 120 (Ramne-

berget : Ramle-). Se om dissimilation t.ex. Chfistiansen 1933 s. 125 f., Älander 1935 s. 1 ff., om differen-
tiation t.ex. Christiansen 1933 s. 132 f., Seip 1955 s. 177 ff., 289 ff., Malmberg 1963a s. 62 f., ds. 1963b 
s. 89 f., Elmevik 1967 s. 86 f. 

Jfr skrivningen rangnwnge 1465 för Ramninge (se nedan) och vidare flera former med Ag(h)n- e.d. för 
sockennamnet Amnehä rad, fsv. Am(p)nahteradh, Vadsbo hd, Skar. 1., och borgnamnet Amnaholm i nämn-
da socken (se beläggen i SOSk 11:1 s. 6,21, Mattisson 1986 s. 50); se N. Beckman i ANF 44 (1928) s. 
218 om Agnabro och Agnaholm. Att anföra är också bynamnet Ragnabo i Söderåkra sn, S. Möte hd, Kalm. 
1. (j ramfnee bodhom, aff ramfnabodh 1391 17/1 Lund DRAp). I dalmål förekommer g i uttalet av stumn-
'stubbe' (Levander 1928 s. 28, 65, L. Elmevik i NS 45, 1965, s. 16). 

3 Segmentation kan — som i fallen mn> mpn och mn > mfn —ha samma syfte som differentation; se Seip 
1955 s. 183 ff. Se i övrigt om mn > mpn bl.a. Noreen 1904 § 332, BrOndum-Nielsen 1957 § 351, WesAn 
1968 § 28. Noreen (§ 256 anm. 2) antar betr. lm > mn att ett övergångsstadium med nasalerat b kommer till 

uttryck i skrivningar med mf som domfna, ramfn, limfnadher, hamfn och famfn; jfr Pipping 1922 s. 160, 
Noreen 1923 § 237:2. Enligt BrOndum-Nielsen 1957 § 351 Anm. 2 beror former som icemft och ncemffde 
snarast på ortografisk sammanblandning av former med fn(r) och mn(t), m(pt). 

4 Se om inskottsvokaler bl.a. Noreen 1904 § 162 a, B. Hesselman i SoS 7 (1907) s. 234 f., E. LiUn i 
ANF 41(1925) s. 318 f., D.A. Seip i ANF 45 (1929) s. 270 ff., V. Jansson 1951 s. 15, L. Moberg i OUÅ 
1960 s. 15, Andersson 1965 s. 318, L. Elmevik i NoB 53 (1965) s. 62 n. 84, Ejder 1979 s. 46 ff. Jfr betr. 
mn  belägget Remene i Silvsk. 1560 vol. 2:3a för Remna i Mellösa sn; vidare Rietz s. 537 (rimmäna f. 
'rämna'), SOÄ 2 s. 138 f. (Rammegärdet : Rammene- m.m.), SOÄ 6 s. 14 f. (Ramnaklev : Ramene-) och 
B. Lindén i ANF 70 (1955) s. 81 med n. 6 (namn : nammen). 

5 Den i breven frän 1457 och 1463 åsyftade bebyggelsen sägs ligga i malm sokn. Sammanhangen tyder 
snarast på att det inte är fråga om Remna i St. Malm utan fastmer om boplatsen i Mellösa; denna ligger nära 
gränsen till Malma och har möjligen en gäng tillhört sistnämnda socken. Det vid gränsen till Flen belägna 
Skiringe i Mellösa uppges 1367 höra hemma i Flens socken (se L. Hellberg i NoB 30, 1942,s. 125 f.). 
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1465 11/5 Oppunda hdstg SRAp, ramlige 1563 brskl, Ramblinge SH 1591:11, 
Ramlinghe SH 1599:11, Ramlinge SH 1600:10 hjskl, Ramblinngie SH 1609:12.1 det 
till Ramninge bildade Ramningstom har assimilation kunnat uppträda: ramzgstsrp 
(TE u.å.). Vid förändringen av n i de två sistnämnda ortnamnens mn kan 
dissimilatorisk reaktion mot n : ng (jfr Noreen 1904 § 40:1, 277:2) ha inverkat eller 
möjligen rentav spelat den viktigaste rollen. 

Exempel ur texter med mfn i stället för m(p)n är bl.a. fsv. famffn, namffn, 
limfnath, ramfn och Renlimfnadz; se Söderwall med hänvisningar och vidare E. 
Björkman i ANF 12 (1896) s. 270 f. om former som namfn och symfncerberghe i 
en av handskrifterna (codex D) till Magnus Erikssons landslag. SAOB anför former 
som ham(p)ffn(er) 1527-28 (H 216) och namffn 1536 (N 50). Ortnamnsexempel 
förutom det nyss anförda ramffnunge 1440 för Ramninge är (i) ramfnce bodhom, 
(aff)ramfnabodh 1391 17/1 Lund DRAp för Ragnabo, Söderåkra sn, S. Möre hd, 
Kalm. 1., ramfna bro (eller ranfna?)1409 10/11 Vadstena SRAp (SDns 2 s. 224) för 
Rammbron (rampna broo 1418 9/10 Vadstena SRAp, SDns 3 s. 277) i Lekeryds sn, 
Tveta hd, Jönk. 1., och det likaledes genom nasalförkortningen osäkra (även nffn 
kan tänkas) ramffnes 1431 3f7 Ramnäs SRAp för Ramnäs i Göteryds sn, Sunnerbo 
hd, Kron. 1. I RB finner man belägg som Ramnfnes (s. 78), Ramfnaby (s. 249), (j) 
Ramfnabcergi (s. 322) och (J) Ramfnaberghum (s. 517); jfr Lind sp. 564 f. (Ramfn) 
och Seip 1955 s. 184, 299. 

Äldre skriftformer med nfn i stället för mfn eller annan på runsv. bn eller mn 
återgående konsonantförbindelse är hanffner 1535 (SAOB H 216) och nanffn 1536 
(SAOB N 50); jfr det av Schlyter (s. 469) anförda ncenfnda maft,er (man) och även 
det av Björkman (a.st.) andragna fornbenfda och vidare Lind sp. 565 (Ranfns). 

Av intresse med tanke på läsarten ransnöö (1535 ghj) är att namnet Stymne, 
Västlands sn, örbyhus hd, Upps. 1., skrivs stymme 1492 i UUB E 212 f. 29 r. 
(ULd s. 53). Analysen av ransnöö (eller ranfnöö), det äldsta kända belägget för 
Remna i St. Malm, visar att det inte bör ställas utanför diskussionen om den första 
vokalens kvalitet i fsv. tid. Formen ranfnöö kan leda sitt ursprung från den oblika 
formen av ett fsv. *Ram(p)na f. 

Eftersom de kända formerna med Ram- för Remna är så fåtaliga, bör också 
värdet av beläggen Ramnann (el. Rammnan) och ramnada (SH 1551:11) prövas 
noggrant. Material för en mängd sörmländska socknar återfinns på två olika ställen 
i SH 1551:11. Det ovannämnda Remna i Mellösa skrivs Rampnan (el. Rammpna) i 
den ena längden (f. 88 v.) och rämmnada i den andra (f. 150 r.). Någon anledning 
att anta påverkan från Mellösanamnet på Remna i St. Malm synes inte föreligga. 
Andra former med felaktigt -ad(h)a i SH 1551:11 är geskadha (f. 113 v.) för 
Getskav i Ö. Vingåkers sn, Malsmada (f. 56 r.) och malsnada (f. 123 v.) för 
Malsna i Årdala sn, Villåttinge hd, samt åssada (f. 111 v.) för Ås i V. Vingåkers 
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sn, Oppunda hd.' Malsta och Malstanäs, Forssa sn, Villåttinge hd, har i samma 
handling förvanskats till malsnada och malsnadanes (f. 124 v.), rimligtvis under 
påverkan från Malsna i grannsocknen. En form som malsnada för Malsna (i 
malsna 1443 e. 25/12 Vadsbro SRAp) kan vara felaktigt etymologiserad, hyper-
korrekt, men också rent analogibetingad (jfr inte minst de talrika namnen på 
-sta(d), äldre -stada, om vilka bl.a. Linde 1951 s. 95 ff.). De felaktiga skriv-
ningarna med -ad(h)a i SH 1551:11 kan kanske åtminstone delvis ha inspirerats av 
förhållandet att namn på -ed(e) eller -eda i vissa fall skrivits med -adh(e), -adha 
(-adhom) e.d.;2  man kan i -ed(e)-namngruppen finna skriftformer från 1500-talet 
med bortfallet dh i efterleden. Här skall också erinras om -hem-namnen Mariad och 

Viad i Grödinge sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.,3  om utvecklingen till -(s)tad i 
värmländska ortnamn med taka i efterleden4  och om västgötska -vin-namn som 

Digrid (SOSk 16 s. 13) och Hövered (SOSk 14 s. 16). Hyperkorrekt d är ju ett känt 
fenomen också på appellativens område (se Ericsson 1914 s. 118, Wessat 1968 § 
163:1). 

Att Remna skulle innehålla ett tidigt nedslitet -hed (eller möjligen -ed) är föga 
sannolikt. Belägget ramnada i SH 1551:11 får antas vara felaktigt, och dess värde 
vid valet mellan Ramn- och Rcemn- blir därmed begränsat; de två formerna med 
Ram- i vederbörande källa stöder dock varandra, och deras sammantagna vittnes-
börd om förledsvokalen bör inte lämnas utan beaktande. 

Uttalet rietnna (1931) hindrar inte tanken på ett fsv. *Rifna. Den 1966 upp- 
tecknade formen Minna utesluter å andra sidan inte ett fsv. *Ram(p)na. Det före-
faller rimligare att anta att uttalet rbnna rättats efter kartformen Remna än att 
räkna med en skriftspråklig påverkan som förvandlat rblin- till riemn-. Kartor 
som glk Aa 22 (1867), G 66 (1872, 1941) och ek 1904, Rosenberg, Stenberg 1951 
(Remnagårdarna s. 29), Svensk ortförteckning 1960, jordeboken 1878 (0AUjb), 
bek (1904) och fastighetsregistret har alla liksom ek 9G8f (1958) och T 9GNO 
(1960) formen Remna. En växling eller ett skifte i uttalet av Remna kan bero på att 
ortnamnet identifierats med app. rämna, remna f. 'spricka, springa; (lång och smal) 
öppning', som uttalats med både e och ä i rotstavelsen (SAOB R 3881). 

Man kan inte förutsätta att de personer som skrivit ghj 1535, SH 1551:11 och SH 
1558:9 har känt till naturnamnet Ramsjön i St. Malm och kunnat påverkas därav till 
att skriva a i ransn- eller ranfn- och Ram(m)n-. Det är troligare att app. ram(n) 
'korp' och grannsocknens Ramninge spelat en roll i sammanhanget. Missupp-
fattning av Ramna som Rämna (som sedan stavats Remna) ter sig fullt möjlig. 
Felläsning eller felskrivning av Rämna som Ramna i ett eller annat fall vore å andra 

1 Se om Getskav 4.3, om Malsna S. Strandberg i NNN s. 255, om Ås Ståhle 1954 s. 120 f. 
2 5e om -adh(-) för -edh(-)L. Elmevik i MASO 15 (1978) s. 35 ff., 81 if.; vidare kap. 3 ovan. 
3 Se för äldre belägg Stähl 1976 s. 41 (Viad) och L. Moberg i OUÅ 1974 s. 51 (Mariad). 
4 Se J. Sahlgren i NoB 43 (1955) s. 9 if., SOV 1 s. 129 f. 
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sidan föga anmärkningsvärd. Om de två äldsta kända beläggen för Remna gjorde ett 
helt pålitligt intryck, skulle jag vara böjd att se Ramna som den ursprungligare 
formen. Formerna med a i första stavelsen i ghj 1535 och SH 1551:11 är dock 
omgärdade med så stor osäkerhet att jag vid namntolkningen i första hand utgår 
från det frekventa Remna. Formen Ramna står kvar som ett rimligt alternativ. 

7.3.2. Fjärravhängig ortnamnsbildning? 

Remnas läge vid vattendraget från Ramsjön till Stensjön gör det nödvändigt att 
överväga fjärravhängig ortnamnsbildning bakom gårdnamnet med ett urn. *Hrabn-
eller ett fsv. *Rafn-,*Ram(p)n- som utgångspunkt. 

Ett genetiskt samband mellan Ramsjön och Remna förklaras enklast genom 
antagandet att Prästtorpa rändel en gång burit namnet *Rämna f. (fsv. *Refna, 
*Rwmpna) eller *Ramna f. (fsv. *Rafna, *Rampna). Vattendragets ringa storlek 
stämmer till försiktighet vid en sådan rekonstruktion men torde inte innebära något 
avgörande hinder (se 7.3.3). Tänkbara alternativa rekonstruktioner är ett 
*Ram(p)nä 'ån från Ramsjön' eller 'korpån' med tidig förkortning av slutvokalen 
och ett formellt primärt eller sekundärt *Ram(p)n(a)bcekker, som avsatt ett 
elliptiskt avlett, icke hydronymiskt *Ram(p)na f. eller en av reduktion och senare 
också ellips påverkad sammansättning, *Ram(p)n(a)(bcekkiar)ceng e.d. Rent språk-
ligt sett står dock ånamnskonstruktionen *Rämna eller *Ramna närmare det kända 
materialet. 

Ett med Ramsjön direkt samhörigt *Rämna f. får antas vara formellt sekundärt, 
medan ett vattendragsbetecknande *Ramna f. kan vara både primärt och sekundärt. 
Är Ramsjön det primära namnet, får man mot bakgrund av belagda former tänka 
sig elliptisk avledning bakom *Rämna eller *Ramna snarare än bildning till ett om 
sjön använt *Ram(p)ne m. e.d. som senare utvidgats epexegetiskt. 

Elliptisk avledning är välkänd från östnordiska inbyggarnamn.' Man har räknat 
med eller övervägt detta ordbildningssätt även inom hydronymin; se bl.a. NE 
s. 322, Indrebp 1924 s. 99, ds. i NoB 16 (1928) s. 149 f., 155 f., OGB 18 s. 36 f., 
355, OGB 20:1 s. 69 f., SOV 9s. 134, J. Sahlgren i NoB 47 (1959) s. 26, Ståhl 1960 
s. 18 ff., B. Lindén i ANF 81(1966) s. 134 ff. och Th. Andersson i NoB 56 (1968) 
s. 18 f. Jag lämnar här exempel ur den nu anförda litteraturen. 

Gårdnamnet Remne (Rämne) i Mo sn, Bullarens hd, Göteb. 1., bevarar enligt 
Gunnar Drougge (i OGB 18) ett ånamn *Refna f., bildat till källsjöns namn, som 
troligen varit *Rafn(a)tjarn 'korptjärnen' (Ramtvetstjärnet T 9BSV). Som ur-
sprungligen hydronymiskt och formellt sekundärt tolkar han också Rämne, Håbols 
sn, Vedbo hd, Älvsb. 1.; vattendraget vid den namnbärande byn kommer från 

1 Se E. Wess6n i NoB 20 (1932) s. 84, Ståhle 1946 s. 32 ff., 74 ff. 
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Rammsjön (T 9BNO, lOBSO), vars namn enligt Drougge betyder 'korpsjön' (jfr 
SOÄ 19 s. 50 f., SOV 9 s. 134). Ränne i Skee sn, Vätte hd, Göteb. 1., ligger vid en å; 
Gustaf Sohlberg (i OGB 20:1) förklarar detta Rämne som ett om ån använt 
*Refna, sannolikt bildat till namnet på det intilliggande »tvärbrant stupande 
bergmassivet, Ramnfjäll reunnffiel, ä. Hrafn(a)fjall, ursprungl. måhända blott 
*Hrafn med epexegetiskt tillagd s. led».' Bebyggelsenamnet Rämmedalen, Röra sn, 
Orusts v. hd, Göteb. 1., kan enligt David Palm (i OGB 8 s. 76) innehålla ett ånamn, 
*Refna, äldre *Hrefna, för sin uppkomst beroende av ett höjdnamn Rafnabcergh. 
Älvnamnet Remna i Holtålen hd, Sor-Trondelag fylke, har ansetts kunna vara bildat 
till gårdnamnet Ramlo (Rafna-, Ramna-).2  Med Fridolf Jönssons (1988 s. 60) 
tolkning av sjönamnet Römningen (upptecknat även som Rämningen och Rävlingen, 
OAU) i Göteryds sn, Sunnerbo hd, Kron. 1. (T 4DNO, SO), får man ett exempel på 
elliptisk avledning; sjönamnet är efter hans mening avlett av bynamnet Ramnäs (se 
7.3.1 om detta) vid sjön (jfr NE s. 191, Hq 1 s. 509 f.). Man bör alternativt 
överväga att se Römningen som ellips av ett med inbyggarbeteckningen *riefningar, 
*rcemningar 'Ramnäsbor' sammansatt namn (jfr betr. sådana sjönamn på -ingen 
Ståhle 1946 s. 22 f., S. Strandberg i OUÅ 1983 s. 53, 59 ff.); äldre belägg för 
hydronymen i Göteryd är bl.a. Remningsiö 1685 LMV F 23 och Rämninge Siöö 
1711 LMV F 22-4:1? Hän gasjön (Hengjasjö 1685 LMV F 23, Henga Siöö 2 ggr 
1707 LMV F 22-3:1), namnet på en strax norr om Römningen belägen sjö (T 
4DNO), innehåller enligt ett tilltalande förslag av Sahlgren (i NoB 41, 1953, s. 42 
n. 20) gen. pl. av inbyggarbeteclmingen *Ming 'person bosatt i Hå'; Hå är en stor by 
vid sjöns norra ände. Beträffande formen Rävlingen kan erinras om förhållandet 
mellan gårdnamnet Rävlinge i Skärstads sn, Vista hd, Jönk. 1., och ett därmed sam-
manhängande Ramsjön; gårdnamnet innehåller enligt Ståhle (1946 s. 499) en till 

Jfr Lind sp. 569 (Hrefna), DGP 1 sp. 1141 (Refna). 
2 Se NE s. 191, NG 14 s. 223 (jfr s. 176). 
3 Hur beläggen Remmen Lacus u.ä. LMV F 10 och Remmen Sjön u.å. KrA Top. XIII:2 (det sistnämnda 

citerat efter excerpt i OAU) skall uppfattas genetiskt är ovisst. Jfr Hq 2 s. 27,40, Ståhle 1946 s. 20 f., A. 
Janzhn i NoB 58 (1970) s. 17 och S. Strandberg i OU/k 1983s. 53 if. om  formpar avseende en och samma 
sjö som Döven : Dövingen och Skärven : Skärvingen. Tänkbart är att formen Rämningen är en utvidgning 
av ett äldre Rämmen, fsv. *Ram(p)nir m., som bildats till Ramnäs eller till ett vattendragsnamn på 
*Hrabn-, fsv. *Ram(p)n-, använt om den genom sjön rinnande Lillån (jfr Hq 1 s. 510 om en annan rekon-
struktionsmöjlighet). Med ett om avloppsän använt namn på *Hrafn-, *Rafn- faller det sig naturligt att tolka 
Ramnäs som ett formellt sekundärt namn, *Rafiui(r)nces,*Ram(p)rui(r)nces e.d.; byn ligger vid ett av 
Römningen och Lillän bildat näs. Sjönamnsformen Trehörningen i Virserums sn, Aspelands hd, Kahn. 1., 
har ansetts vara föregängen av ett *Prahyrnir, 	(Hq 1 s. 639, 641, G. Pellijeff i OUÅ 1952 s. 41; jfr 
Th. Andersson i NoB 56, 1968, s. 15). Jfr G. Pellijeff i a.a. s. 41 f. om Trehörningen i andra fall och om 
ett sörmländskt Hörningen. 

191 



3 Se T. Zetterquist i Täljebygden 1947 s. 58; han framhåller att Långbro fått namn efter ån från Lång-
sjön till Sillen. Långsjön är en synnerligen långsträckt och ganska betydande sjö (T 9HN0), enligt SvU 18 
(sp. 1019) en av de två största i Sverige med vederbörande namn. Det är mycket tilltalande att räkna med ett 
formellt sekundärt ånamn i Gångbro. Jfr J. Sahlgren i NoB 13 (1925) s. 174, ds. i NoB 47 (1959) s. 25 f. 
om den närkiska konstellationen Gången: *Leengia f. : Gångbro; här kan erinras också om Långsjöan, 
namnet på ett vattendrag från Långsjön i Floda sn, Oppunda hd (T lOGSV). Långbro i Vårdinge ligger vid 
sammanflödet av två vattendrag, av vilka det ena kommer från Långsjön; namnet *Lang(a) f. eller 
*Langå kan tidigt ha kommit att användas om båda dessa armar. Tolkningsaltemativet 'den länga bron' kan 
dock inte uteslutas. 

Jfr 7.3.1 om m : n> m : 1 och S. Strandberg i Uppsalastudier i namnforskning s. 118 ff. om  dissimila-
tionstypen n: n> n:1. 

2 Sej. Sahlgren i NoB 47 (1959) s. 25 f.; jfr J. KaMn i NoB 8 (1920) s. 98 f., KaMn 1924 s. 165 E 

*Hrabn(a)sioR bildad inbyggarbeteckning, *hrabnlingaR. I fallet Rävlingen för-
klaras dock /-ljudet kanske enklast som resultatet av dissimilation (n : ng > : ng).' 

På två olika håll i Halland har man skäl att anta eller överväga ett ånamn, um. 
*Sandicin (nsv. Sännan), som bildats till ett sjönamn på Sand- (Sandsjön T 5CS0).2  
Ånamnet Byan (Böån) i Våmhus sn, Mora och Orsa tg, Kopp. 1., är enligt Lindén (i 
ANF 81, 1966; jfr ds. i SvLm 1967 s. 57) avlett av Bjösjön (Bösjön) i samma 
socken. Ånamnet Dysån i Mora sn, Mora och Orsa tg, och Älvdalens sn, Älvdals, 
Säma och Idre tg, Kopp.1., återför samme forskare (i SvLm 1967 s. 57 f.) på ett 
-iön-avlett *Dysa, bildat till ett *Djossio (jfr ds. i NoB 57, 1969, s. 19). Förleden i 
Vallmora, Aspeboda sn, Falu ds. n. tg, Kopp. 1., kan efter Ståhls (1960) tolkning 
innehålla en till *Valsior (Valsan) bildad hydronym, *Vala. Bebyggelsenamnet 
Stava i ödeshögs sn, Lysings hd, östg. 1., förklaras av Thorsten Andersson (i NoB 
56, 1968) som ett ånamn *Stava f. eller *Stafå 'ån som rinner från Stavsjön'. 
Långbro gård i Vårdinge sn, öknebo hd, Sthlms 1., ligger vid ett vattendrag som 
från Långsjön rinner till Sillen, och dess namn (in langhobro 2 ggr 1334 23/1 Vård-
inge k:a SRAp, SD 4 s. 350, i langabro 1371 5/5 Ingåsa SRAp, SD 10 s. 39) kan 
innehålla ett ånamn, fsv. *Lang(a) f. eller *Langå 'den med Långsjön samhöriga 
ån9 Älvnamnet Hynda i Hemsedal hd, Buskerud fylke, har av Indrebo (1924 och i 
NoB 16, 1928, s. 149 f.) förklarats som en elliptisk avledning till sjönamnet 
Hundsenn. Se vidare 2.1.7, 7.1.4 om förhållandet mellan sjönamn och ånamn. Från 
strukturell synpunkt är ett till Ramsjön i St. Malm bildat *Rcemna f. eller *Rami& 
f. fullt möjligt. 
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7.3.3. °sammansatta feminina ån= och namnbäramas storlek 
Nils i Remna sägs i SH 1551:11 (f. 54 v.) ha »olagdher iordt»,1  och i Ejb 1557 upp-
ges bebyggelsen ha stubbejord.2  Remna är sannolikt ett under medeltiden upptaget 
avgärdatorp (jfr Stensjö bolbyområde på LMV C 70-123:1 från 1729). Att Remna 
som bebyggelsenamn troligen inte har anor från den urnordiska omljudsperioden 
hindrar dock inte tanken på ett hydronymiskt *Hrabniön; gården i fråga ligger vid 
den fomtida huvudbygdens rand, och ett namn på Prästtorpa rändel kan ha traderats 
från yngre järnåldern till nya tidens början. Om något kan inge betänkligheter vid 
rekonstruktionen av ett formellt primärt, hydronymiskt och i-omljutt *Rcem(p)na 
f. i detta fall, så är det snarast själva vattendragets storlek. Se i denna principiella 
fråga bl.a. J. Sahlgren i NoB 47 (1959) s. 2, Th. Andersson i Sprogvidenskabelig 
udnyttelse af stednavnematerialet s. 18 och Pamp 1988 s. 93; dessa författare be-
tonar alla att stora vattendrag a priori kan förväntas ha äldre namn än små.3  

För rännil (jfr Ericsson 1914 s. 118 betr. formen rändel) ger SAOB (R 3927 f.) 
bl.a. betydelsen '(mindre) vattenflöde el. av framströmmande vatten bildat (smalt) 
vattendrag'. I LMV C 35-27:2 beskr. (1794) brukas ordet rändel om den inte så 
obetydliga Aspån i Julita sn, Oppunda hd. En upptecknare (B. Ulriksson 1930, 
ULMA 3027:8 s. 3) meddelar att rändel använts om Svärtaån, ett av Sörmlands 
större vattendrag. Att bäcken vid Remna kallas Prästtorpa rändel eller Rändeln 
utesluter inte att den en gång burit ett namn som förutsätter att man vid namn-
givningen tänkt på en å. Rändeln i fråga kan dock knappast sägas vara ett starkt 
framträdande inslag i den nutida landskapsbilden. Ovanför skåran vid Stensjön, vid 
bron mellan Prästtorp och Remna, hade den 1978 karaktären av ett tämligen djupt 
dike. Då jag undersökte vattendraget på sommaren detta år, visade det sig vara 
oansenligt väster om Tallåsen (se T 9GNO); närmare Ramsjön, vid bron söder om 

1 Se Brunius 1980 s. 45 ff. om  begreppet olagd jord; förf. framhåller att hemman med olagd jord inte all-
tid behöver vara senmedeltida nybyggen. 

2 Se om stubbekarlar och stubbejord Ståhle 1954 s. 10, E. Österberg i KL 17 sp. 322 f. Ståhle anser sig 
med »någon schematisering» kunna hävda att stubbejordama knappast uppodlats förrän under medeltidens 
två eller tre sista århundraden. 

3»Större åar ha oftast äldre namn än mindre. Biflödenas namn äro oftast yngre än huvudäamas. Bäckar-
nas namn äro i regel yngre än åamas.» (Sahlgren). »Vi brukar, säkerligen med rätta, anta att namn på obe-
tydliga och kanske avsides belägna lokaliteter, t.ex. små bäckar, inte har särskilt hög ålder [...I Det är dock 
svårt att i de enskilda fallen utesluta att lokaliteten ifråga tidigt kan ha varit av något speciellt intresse, som vi 
nu inte längre kan komma åt, och att dess namn därför kan nå så långt tillbaka i tiden, att primär namnbild-
ning med suffix kommer i fråga» (Andersson). »Med fä undantag gäller regeln att en stor lokalitet — t ex 
större berg, öar och sjöar — kan ha mycket gamla namn. [ ...] För namn på mindre lokaliteter — små höj-
der, skogsdungar, småkärr, mindre bäckar etc — gäller däremot samma betingelser i fråga om traderingen 
som för ägonamnen» (Pamp). Se för ytterligare litteratur (med något skiftande synpunkter på frågan) S. 
Strandberg i Probleme der Namenbildung s. 22 n. 30; jfr även Slotte 1978 s. 11, 165. Som a priori-princip 
är regeln större vattendrag: äldre namn — mindre vattendrag: yngre namn mycket rimlig; det förtjänar dock 
undersökas om undantag frän denna regel är vanliga, mindre vanliga eller ovanliga. 
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Tybbletorp, framstod det som en icke obetydlig grav med en hel del vatten (jfr 
SAOB a.st. om betydelsen 'kanal el. dike el. ränna' hos rännil). I ULA LK G VI11:1 
används uttrycket Rembna Bäckeqwarn (1697 kvamkommissionsprotokoll bil., 
Specification Oppå Qwamarna, s. 15) om en anläggning som sannolikt legat nära 
vattendragets utlopp i Stensjön (jfr Remna quarn 1677 LMV C 13:34). 

Enligt uppgift från orten har man under 1900-talet påverkat landskapet vid 
Ramsjön avsevärt och skapat bättre betingelser för skogsbruket genom att dika i 
sjöns omgivning och sänka dess vattennivå (jfr Stenberg 1951 s. 27). I samband med 
sjösänkningen förändrades Ramsjöns avlopp till Stensjön. Att av dagens för-
hållanden dra slutsatser om vattendragets tillstånd under järnåldern kan givetvis 
vara vanskligt. Det har avvattnat sumpmarker inne i skogsområdet och har må-
hända varit vattenrikt under åtminstone vissa delar av året. På kartan över den 
vidsträckta socknen från 1677 (LMV C 13:34) är Prästtorpa rändel ett av de inte 
alltför talrika vattendrag som har markerats. Kvar står dock att flödet i våra dagar 
inte är särskilt framträdande. 

Vid bedömningen av hydronymers tänkbara ålder har man att ta hänsyn till inte 
bara namnbäramas storlek utan också deras läge och funktioner. En liten bäck i 
jämåldersbygd kan givetvis ha fått namn mycket tidigare än ett större vattendrag 
långt inne i skogen. Prästtorpa rändel har under nya tiden bildat gräns mellan Sten-
sjö och Tybble—öja; ett sådant förhållande kan ha rått även tidigare. Den gränsbil-
dande funktionen kan ha skapat goda betingelser för traderingen av vattendragets 
ursprungliga namn. Jfr A. Janzal i Bohuslänska studier s. 225 n. 1 beträffande den 
betydelse även oansenliga vattendrag kunnat ha som orienteringsmärken. 

I vissa fall har man vid rekonstruktionen av hydronymer antagit eller övervägt 
ett namn av ålderdomlig typ för ett vattendrag som åtminstone numera inte fram-
står som stort. Jag skall här ge exempel på sådana tolkningar. 

Bebyggelsenamnet Läppe i V.Vingåkers sn har ansetts innehålla en äldre hydro-
nym, fsv. *lieppa f., för det inte särskilt stora vattendrag som mynnar i Hjälmaren 
nedanför Läppe kärr (T lOGSV); en sådan tolkning ter sig naturlig.' Ett osamman-
satt hydronymiskt *Bia (el. *Bya) f. tycks ligga bakom by- och tätortsnamnet Bie i 
Floda sn, Oppunda hd; en bäck rinner genom bebyggelsen (T 1OGSV).2  Bäcken vid 
Läppe faller brant strax före utloppet i Hjälmaren, och Bieån har nedstörtande lopp 
vid just Bie; dessa partier av loppen kan ha dragit uppmärksamheten till de 
namnbärande vattendragen. För den brant fallande Bruksbäck mellan sjön Open 
och Hjälmaren, vid gränsen mellan V. Vingåker och Lännäs sn, Askers hd, ör. 1. (T 
10FSO, lOGSV), har man övervägt ett ljudhärmande *Opa f.; en sådan bildning 
förefaller fullt möjlig trots bäckens ringa storlek.' 

2 Se S. Strandberg i NoB 62 (1974) s. 57 ff. 
3 

1 Se E. Lid&I i NoB 23 (1935) s. 132 f., Ståhle 1954 s. 128 ff. 

Se om Open Hq 1 s. 452 f., Brevner 1942 s. 184 ff., S. Strandberg i NNN s. 254. 
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En framträdande mindre del av ett eljest obetydligt vattendrag, t.ex. en markerad 
nedskärning vid utloppet, kan ha lett till att lokaliteten i fråga fått namn av en typ 
som man i första hand väntar för större flöden. Jag har tidigare alternativt tolkat 
by- och sockennamnet Bettna i Oppunda hd som ett hydronymiskt *Betna f. sam-
manhängande med fsv. bet f. 'bete, betesmark' (den närmaste utgångspunkten kan 
ha varit ett *betn f. 'betning; betesmark'). Det vattendrag frågan gäller torde nu-
mera vid Bettna by (Bettnaberg) och sockenkyrkan inte föra mångas tankar till 
hydronymer av urgamla bildningstyper; en del av bäcken är till och med rörlagd. 
Närmare utloppet blir den dock mer framträdande, och norr om Långhalsen bildar 
vattendraget en kedja av långsmala, sjöliknande, numera igenväxta utvidgningar; 
som å betraktad är sistnämnda formation mycket mäktig, och den kan tidigt ha fått 
ett feminint namn som, naturligt nog, använts även om dess övre lopp i Bettna 
socken.' 

Ivar Lundahl har i Skaraborgs län räknat med eller övervägt osammansatta 
feminina hydronymer i en rad fall där de tänkta namnbärarna åtminstone av kar-
torna att döma nu är mindre eller föga framträdande och flerstädes bär namn på 
-bäck(en). Sådana fall är *Alma och *Esla (Erlandstorpab. T 8ESV) i N. Fågelås 
sn, Kåkinds hd, *Dumba i Järpås sn, Kållands hd (»den förbi Stora Domö rinnande 
ganska obetydliga bäcken»; jfr T 8CNO), *Hoa i Hovby sn, Kinnefjärdings hd (jfr 
namnformerna Bäckgården och Labäck T 8CNO), *HOna (jfr Bäck, Sörbäck T 
8ENV) i Ransbergs sn, Vadsbo hd, *Kima (Markab. T 8DSV) i Marka sn, Vilske 
hd, och *Skuma i Trävattna sn, samma hd. Ett till skum 'mörk' bildat *Skuma f., 
bevarat i gårdnamnet Skumme, har enligt Lundahl troligen avsett »den lilla av 
mossmarker omgivna bäck» som norr om gården förenar sig med Lidan. På kartor 
som g& Aa 120 (1905) och T 8C50 (1968) gör det nämnda vattendraget ett an-
språkslöst intryck.2  

Till grund för häradsnamnet Göstring (fsv. Gilstring-) kan enligt Thorsten 
Andersson (1965 s. 271 if.) ytterst ligga ett ånamn *Gelströ(n), som i så fall till-
kommit Kummelbybäcken i Hogstads sn, Göstrings hd, östg. 1.; Andersson beteck-
nar detta vattendrag som obetydligt (jfr T 8FSV). 

Se om Bettna S. Strandberg i OUÅ 1973 s. 5 if., ds. i Ett stycke Sörmland s. 402 f.; jfr ds. i JHÅ 
1989 s. 23. 

2 Se om *Alma SOSk 7 s. 16 f., 23 (jfr Th. Andersson i NoB 60, 1972, s. 42 ff.), om *Esla, Eslo 
SOSk 7 s. 18 f., SOSk 17 s. 64, I. Lundahl i NoB 40 (1952) s. 77 f., om *Dumba SOSk 8 s. 16 f., om 
*Hoa SOSk 6s. 15 f. (jfr Linde 1982 s.68 f.), om *H0na SOSk 11:2 s. 126 f., om *Kima Lundahl 1927 
s. 180, SOSk 14 s. 41 (jfr Ståhle 1946 s. 467 f., Moberg 1965 s. 16 f.) och om *Skuma SOSk 14 s. 53; 
vidare avsnittet om vattendragsnamn i SOSk 1 s. 10 f., där Lundahl framhåller att även mindre vattendrag i 
stor utsträckning burit osammansatta namn i äldre tid. I fall då osammansatta ånamn innehåller formellt 
identiska appellativ (jfr t.ex. SOSk 11:2 s. 127 om *HOna) får deras feminina genus i princip en annan eller 
kanske alls ingen betydelse för vårt sammanhang. 
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Bengt Hesselman (i NS 2, 1922, s. 194 n. 1) framhåller att även mycket små 
bäckar i de norska fjälldalarna har namn som bevarats från allra äldsta tid: »Från 
Sel i Gudbrandsdalen påminner jag mig en bäck, som på sommaren tidvis knappt 
höll så mycket vatten att det gick över fotknölarna och som bar det egenartade, 
fornt klingande namnet Sa (grav aksent).» Ett föga betydande vattendrag i Ost-
fold, »i tOrre somrer og vinters tid bare en siklebeklc» men vattenrikare i flodtid, 
har enligt Kåre Hoel (1985 s. 69 ff.) burit namnet *GO/ f. (eller *Goll f.). Många 
vattendrag med namn av gammal osammansatt typ kan, framhåller Hoel (s. 186), 
verka häpnadsväckande små och obetydliga, men under flodtider har de säkerligen 
haft annan karaktär. Kristian Hald (i NoB 60, 1972, s. 80) betonar i samband med 
hydronymer att -n-avledningar är mycket spridda och förekommer också i namn 
»på meget små lokaliteter» men tillägger: »Dermed vxre dog ilcke sagt, at man ikke 
må tillxgge dem en meget hoj alder.» Ett namn som no. Ski rna har knappast, anser 
Hald, kunnat bildas så sent som under vikingatiden. Jfr härtill Th. Andersson i NoB 
61(1973) s. 168 f. och DSÅ 6 s. 140 f. med litt.-hänv. (se vidare 7.3.4). 

Det appellativ som vid bildningen av ett hydronymiskt *Rxm(p)na f. i Malm 
föresvävat namngivaren (namngivarna) och bestämt avledningens genus får i första 
hand antas vara å f. (urn. *ahuå, fsv. a). Ortnamnen visar att ordet å förr kunnat 
brukas om vattendrag, för vilka många eller kanske alla infödda med svenska som 
modersmål i dag skulle välja en annan beteckning. Lars Hellberg (1967 s. 154) 
framhåller att många ställen med namnet Åby eller Årby påträffas vid mycket 
obetydliga vattendrag, »vilka nuförtiden icke kunna kallas åar»; han erinrar om att 
många sådana flöden förr kan ha haft rikare och jämnare vattenföring än i våra 
dagar men finner det ändå vara tydligt att ordet å tidigare haft ett avsevärt vidare 
betydelseinnehåll än nu: »det har kunnat brukas om såväl floder, älvar och åar som 
större bäckar och rännlar». Hans utgångspunkt i sammanhanget har varit Åby i 
Kumla sn och hd, Or. 1.' 

I östra Nyland synes ordet årnynne, åminne n. (fsv. amynne) 'åmynning' enligt 
Åke Granlund (1956 s. 181) ha använts även om mynningar av vattendrag som i vår 
tid närmast kan betecknas som större bäckar. 

1  Årby i Kärnbo sn, Selebo hd (Orby 1535 ghj, årby 1542 OAUjb), har endast obetydliga vattendrag i sin 
omedelbara omgivning (T 10HS0); se om bebyggelsen, vattendragen och ortnamnet (som tolkas utifrån 
app. å) I. Fredriksson & H. Thorberg i SB 1971 s. 91 f. Man bör inte utesluta möjligheten att detta Årby 
tillkommit genom uppkallelse eller, kanske hellre, är genetiskt beroende av det i anslutning till Årby 
uppträdande Arem (*Arhem), nu Ärja, namnet på en gammal by i Åkers sn och hd, vilken förr varit kyrkby 
i en socken med samma namn. Årby har en gång tillhört Ärja socken enligt Sven Ljung i NoB 55 (1967) 
s. 132. Kyrkbyns namn har av Lennart Moberg (i OUÅ 1974 s. 54 if.) förklarats som en sammansättning 
med stamform av friord. an i m. 'öm' i förleden. Om formen Är- i stället för Ar- eller *År- se L. Moberg i 
a.a. s. 51 if. och om uddljudsutvecklingen å >å > å t.ex. Wessn 1968 § 62:1. 

196 



By- och sockennamnet Årdala i Villåttinge hd kan innehålla genitiv av å, fsv. Ar-, 
trots att vattendraget nedanför sockenkyrkan inte är att räkna till de större.' Från 
Gåsinge (Gåsinge-Dillnäs) sn, Daga hd, har upptecknats Ådala och Ådalen. Hagen 
Ådala uppges ligga omkring en bäck, och Ådalen sägs vara en bäcksluttning på 
annat håll i socknen (A0 44); några större vattendrag är det av allt att döma inte 
fråga om. 

Gården Svartå i Gryts sn, Daga hd (Suartåånn SH 1611:7, Suartåån 1620 bskpl 
Livg. 1:2), ligger vid en delvis igenlagd bäck (glk Aa 17, T 10HSV). *Liss(e)lå(n) 
'lillån' har varit namnet på det nu föga betydande vattendrag som faller ut i Båven 
mellan Sibroån och Vallhalla i Årdala sn (glk Aa 24, T 9HNV); den närmast myn-
ningen belägna inbuktningen av sjön kallas LisslåWijken på LMV C 100-28:1 
(1704). 

Av visst intresse med hänsyn till bedömningen av Remna är gårdnamnet Melån i 
St. Malm (Melån SH 1600:10 hjskl, melån SH 1603:5, Meelån 1614 ÄL vol. 69:1Ib, 
Medelå SH 1626:9, Mellanåh 1742 LMV C 70-13:1). Jöran Sahlgren (i NoB 47, 
1959, s. 14) nämner att Melån ligger vid förbindelsen (Åkforsån, Nyköpingsån) 
mellan Eriksbergssjön och Yngaren (T 9GNO) och härleder Mel- ur »ett äldre 
*Medel- av fsv. midhal». Att vattendrag rinner mellan två sjöar är ju ytterst van-
ligt, och det framstår som ovisst om Melån äldst tillkommit hela Åkforsån. Denna 
kan svårligen sägas utgöra det mellersta av tre eller flera vatten av samma slag; ett 
namn med betydelsen 'mellanån' skulle passa bättre för Vallbokvarnströmmen 
mellan Forssjöån och Åkforsån.2  Syftning på endast det mellersta partiet av 
Åkforsån bör snarare övervägas för Melån (jfr SAOB M 592 f. om medel n.).2  Ett 
tredje alternativ är dock lätt att motivera. Vid Melån, som ingalunda är den äldsta 
bebyggelsen vid Åkforsån och ligger ett stycke ifrån denna led, rinner ett mer 
obetydligt vattendrag, som mynnar i den stora ån mellan ett norrifrån kommande 
biflöde vid Eriksberg och ett mindre tillflöde söderifrån nära Dämbol. Melå-
bäckens läge i förhållande till dessa två andra vattendrag och dess anslutning till 
Åkforsåns mittparti erbjuder naturliga förklaringar till en ursprunglig förled 

Se om Årdala S. Strandberg i Ett stycke Sörmland s. 414 ff. 
2 Jfr J. Sahlgren i NoB 47 (1959) s. 13 ff., Moberg 1965 s. 9 f., Andersson 1965 s. 340 ff. om  

*Micedhm som fomspråkets namn på Motala ström mellan Roxen och Glan. 
3  Åkforsäns gamla namn har varit Blakka (blakko strom 1379 f. 29/5 Oppunda hdstg SRAp, SRP 1425, 

en qucernastrom som hether blakka 1468 u.d. u.o. UUBp); se om detta namn J. Sahlgren i NoB 32 (1944) 
s. 210, Hellberg 1967 s. 24. — I Nyköpingsåns av sjöar, åar och sund bestående huvudsträckning mellan 
Vingåkersåns utlopp i Kolsnaren i Oppunda hd och Långhalsens utlopp i Nyköpingsåns slutdel i Jönåkers 
och Rönö hd är Åkforsån det längsta åpartiet; som ett motstycke till Melå i Askersunds landsförsamling, 
Sundbo hd, Ör. 1. (se därom J. Sahlgren i NoB 47, 1959, s. 14), kan ett om hela Åkforsån använt 
Medhelå(n) inte betraktas. Någon topografiskt avskild mellandel av själva Åkforsån som på ett omedelbart 
övertygande sätt skulle kunna motivera ett Medhelå(n) 'mittån' är det svårt att påvisa. Tolkningen av Melån 
kompliceras ytterligare av det närbelägna (Västra) Å vid Åkforsån i Björkviks sn, Jönåkers hd. 
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Medhel-.1  Syftning på ägoskiljande funktion, läge mellan ägoområden, kan dock 
inte uteslutas: »Denna Beck är Skildnad emellan Åtorps ägor och Melå», heter det i 
LMV C 70-28:1 (1684 kopia vid. 1742). Det är hur som helst fullt tänkbart att 
ordet å i Melån använts om ett föga betydande vattendrag. Bäcken vid Melån är 
liksom Prästtorpa rändel nedskuren i sitt nedersta lopp. 

Prästtorpa rändel, i LMV C 70-123:1 (1729) beskriven som just »en rännel», kan 
som redan antytts ha varit mer betydande i gammal tid. Den upptas inte bara på 
sockenkartan från 1677 (LMV C 13:34) utan också på LMV C 2 (1670 ofå?), en 
översiktskarta över Nyköpings län. En kvarn i bäcken uppges dock i LMV C 8:40 
(1694) vara i gång endast vårar och höstar »när wattustad ähr». 

Att ordet å kunnat användas även om mindre vattendrag är uppenbart. Det blir 
därmed naturligt att anta eller överväga nu försvunna, osammansatta feminina 
namn (avledningar eller sekundära namnbildningar) också för vissa mindre fram-
trädande lokaliteter, för vilka ordet bäck — eller grav — numera ter sig näraliggande. 
I princip bör varje vattenflöde som under yngre järnåldern kunnat betecknas med 
app. *ahui 'vatten(drag); å' också ha kunnat få ett namn av typen *Hrabnön f. eller 
*Hrabniön f. eller ett osammansatt feminint namn av annat slag. Generellt 
förefaller det rimligt att anta att de mindre vattendragens namn löpt risken att falla i 
glömska tidigare än de störres. Att en hydronym avseende en tämligen liten lokalitet 
och bildad under t.ex. vendeltiden eller början av vikingatiden under gynnsamma 
omständigheter kunnat leva kvar till medeltidens slut är dock en självklarhet. Läge 
inom eller närhet till ett bebyggt område bör ha gynnat bevarandet av de ursprung-
liga hydronymerna, så länge inte bebyggelser upptagits alltför nära ifrågavarande 
vattendrag och formellt sekundära namn därmed lätt kunnat uppstå; risken för 
utbyte mot en formellt sekundär hydronym kan a priori antas ha varit särskilt stor, 
när en bebyggelse vid ett vattendrag erhållit det senares namn och förväxlingsrisk 
därmed uppkommit. Ett forntida namn på Prästtorpa rändel kan ha försvunnit 
mindre än hundra år efter det att bebyggelsen Remna tillkommit. 

Man får inte hos forntidens människor i Stensjöområdet förutsätta så bristfällig 
kunskap om de närmast bygden belägna skogsmarkerna och så ringa behov av namn 
i dessa områden att det ter sig naturligt att anta att Ramsjöarna varit namnlösa under 
hela järnåldern. Vid bedömningen av när Prästtorpa rändel tidigast kan ha fått 
namn bör vattendragets läge vid randen av jämåldersbygden tillmätas samma vikt 
som lokalitetens storlek eller rentav anses som viktigare. Det är sannolikt att Ram-
sjöns avlopp erhållit ett namn redan före den urnordiska omljudstidens slut2  och att 

1 Jfr D. Vilmundarson i Grfmnir 1(1980) s. 117 f. om MUS å och MjaSmå på norra Island; båda namnen 
avser det mellersta av tre biflöden österifrån till Eyjafjartlarå. Jfr också Moberg 1965 s. 10 om sjönamnet 
Mjermen i Aurskog-1101and hd, Akershus fylke. 

2  Se om datering av i-omljudet bl.a. Bröndum-Nielsen 1950 § 78 Anm. 1 (med litt.-hänv.), V. Jansson 
1951 s. 148 if., Seip 1955 s. 45 f. 
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ordet å, *ahub, under namngivningsskedet kunnat användas om vattendraget. Jag 
håller därmed för möjligt att gårdnamnet Remna bevarar ett om Prästtorpa rändel 
använt namn, fsv. *Raffla, *Rcem(p)na f., vars rotstavelse blivit i-omljudd först 
efter namnets tillkomst. Förutsättningarna för tradering från forntid till medeltid 
av en sådan hydronym kan antas ha varit sådana att man inte behöver ställa det kro-
nologiskt enklare alternativet *Rafna, *Ram(p)na framför *Raffla, *Ram(p)na. 
Möjligheten av ett formellt primärt hydronymiskt *Raffla f. som bildats analogiskt 
först efter omljudsperiodens slut berörs i närmast följande avsnitt. 

7.3.4. Etymologisk granskning 
Om Ramsjön och Remna bildats utan genetiskt samband, ter sig fsv. *rifna, *rimna 
f. (jfr verbet rifna 'rämna'), nsv. rämna, remna 'springa, spricka; (lång och smal) 
öppning (i jorden)' som det naturligaste alternativet vid gårdnamnets tolkning. 
Prästtorpa rändel går vid Remna fram i en trång bäckskåra med höga kanter; denna 
kan rimligtvis, trots avståndet till gården, ha motiverat ortnamnet i fråga. Upp-
kallelse efter Remna i Mellösa har man inte skäl att räkna med i första hand. Ett fsv. 
*Rcem(p)na f. 'korpängen' e.d. är en osäkrare möjlighet än den sekundära namn-
bildningen *Rifna, *Rimna f., nsv. Remna, Rämna 'sprickan, skrevan'. Jfr i sam-
manhanget toponymer som Klå van (OGB 3 s. 9 f.), Kärv (E. Brylla i NoB 71, 1983, 
s. 5 ff.), Skår (Lindqvist 1926 s. 289, G. Franzén 1937 s. 90) och Ållan (SOSk 17 s. 
134). 

Ett *Rifna, *Rimna, Remna 'sprickan' i St. Malm kan vara hydronymiskt.' Sjö-
namnet Remnaren i Ärla sn, Österrekarne hd (T 1OGS0), är enligt Elof Hellquist 
(Hq 1 s. 473; jfr Hq 2 s. 14 ff.) bildat till »sv. remna, fsv. rifna, rimna eller ock det 
likbetydande fsv. riva, nsv. refva, i hvilket fall namnet är en bildning på -nir». Hy-
dronymen skrivs på LMV C 13 (1698?) Rämnarn, i beskrivningen Rembnaren. 
Upptecknade uttal är ramnari (LH 35) och råffirtan, ramnaran (AA 72). 

Remnaren ligger i kuperad skogsterräng, och ett fsv. *Rifflosio(r), *Rimno-
sio(r), ä. nsv. *Remnosiön, genom ellips och anslutning till -aren-namnen' för-
ändrat till Remnaren, med innebörden 'sjön i rämnan', 'sjön vid rärnnorna' e.d. 
eller ett liktydigt *Rifnir, *Rimnir m., ä. nsv. *Remnern, Remnaren förefaller 
topografiskt tänkbart. Av kartan att döma är dock själva vattenspegeln föga sprick-
eller revliknande. Endast ett par kilometer norrut går en synnerligen markerad, 
långsträckt och smal sänka nedanför en förkastningsbrant mellan sjöarna Bårsten 

Jfr t.ex. E. Wessen i Östergötland s. 270 f., Andersson 1965 s. 267 f. och L. Hellberg i Svenska 
studier från runtid till nutid s. 37 ff. om  Skenaån (fsv. *Skena f. 'repan, skråman' e.d.). 

2 Jfr t.ex. S. Strandberg i SaoS 1985 s. 59 ff. om  Hedaren i Mellösa sn (Hedesiön 1637, Heedaren 
1674); vidare 8.3 nedan. 
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och Norrlången. Man frågar sig varför just den oansenliga Remnaren i denna på 
terrängfördjupningar rika trakt skulle ha fått ett namn bildat till rämna 'spricka'. 

I samma oländiga skogsområde som Remnaren, ett kort stycke österut, ligger 
TranIcärret. Korpen utmärks liksom tranan av att den gärna håller till på avstånd 
från platser där människor vistas i större utsträckning.' Eftersom talspråkets 
ramn- här inte utesluter ett fsv. *Rwm(p)n- (jfr Ericsson 1914 s. 105 ff. om  de 
sörmländska folkmålens ä-ljud), bör man alternativt överväga att tolka Remnaren 
som ett äldre *Rcem(p)nir m. eller *Rxm(p)ne m. 'korpsjön'. 

De i Rosenberg och Svensk ortförteckning 1960 upptagna bebyggelsenamnen ger 
inte intrycket att *rifna, *rimna 'spricka' e.d. varit ett vanligt ortnamnselement i 
äldre tiders Sörmland (jfr DSÅ 5 s. 307). Om appellativet i fråga sällan eller aldrig 
tagits i anspråk vid namnbildning, kan orsaken därtill vara att rev- eller sprick-
liknande naturformationer av skilda slag varit mycket vanliga i landskapet och att 
det funnits konkurrerande synonymer i den toponymiska vokabulären. 

Skulle Ramsjön och Remna vara genetiskt oberoende av varandra, har man vid 
tolkningen av sjönamnet att beakta inte bara fsv. rafn, ram(p)n, nsv. ramn, ramm 
'korp'2  utan också ord som sörml. råmt 'fuktigt' och råme m. 'fuktighet, is i jor-
den', det från Götaland kända ramm m. 'fuktig äng; kärraktig kant omkring torv-
mosse' m.m., ramme m. 'tuvsäv', rämma f., rämme m. 'fuktighet i jorden',5  växt-
beteckningen rams m. 'ramslök" och möjligen också adj. fsv. ramber 'stark, svår', 
nsv. ram 'stark; skarp, frän; stinkande' m.m.5  

Ett ord syftande på fuktig eller sumpig mark ter sig välmotiverat i Ramsjön. På 
LMV C 70-123:1 (1729) är ett inte obetydligt moss- och kärrområde markerat vid 
Ramsjöarna; sträckande sig från Stora Ramsjön (nu Ramsjön) omsluter det hela 
Mellan-Ramsjön (nu Mellansjön) och nästan hela Södra Ramsjön (nu Skogasjön). På 
glk Aa 22 (1867) är Ramsjön helt omgiven av torvdy eller mosstorv; jfr FBA ka nr 
221 (1835). Ett fsv. *Ramsio(r) 'den av moss- eller kärrmark omgivna sjön' möter 

Se om korpen t.ex. J. Bemström i KL 9 sp. 167 if., Ursing 1979 s. 80, om tranan J. Bernström i KL 
18 sp. 553 if., Ursing 1979 s. 220. 

2 Se om (h)rafn, ram(p)n, ramm bl.a. Olson 1916 s. 96, Hellquist 1948 s. 814 f., SAOB R 217 f., de 
Vries 1962 s. 250, Nielsen 1976 s. 306, Magntisson 1989 s. 365, Seebold 1989 s. 577. 3 Se om rå(m)me Hellquist 1948 s. 865, SAOB R 3640 f., om ramm m. SAOB R 219, om ramme 
SAOB R 221, om rämma, rämme SAOB R 3880 f. Från norra Sörmland anför Gustaf Ericsson adjektiv-
formerna ram 'fuktig' (GE 1 s. 214) och råmt 'fuktigt' (GE 2 s. 12). Jfr t.ex. J. Sahlgren i Hälsingborgs 
historia 1 s. 120 (Ramlösa), Friberg 1938 s. 8 (Rämjan), SOH 1 s. 15 (Ramsjön), V. Jansson 1951 s. 61 
(Remmene), SOV 9 s. 134 (Rämån), Sk0 14 s. 299 (Rammen), OGB 6 s. 59 ff. (Rämma), OGB 8 s. 308 
(Rämmedalen), DSÅ 5 s. 311 f. (Rambtek, Ramma m.m.). 

45e om rams 'ramslök' Hellquist 1948 s. 814, SAOB R 225. Jfr t.ex. Kluge 1975 s. 580 (ortnamnsex. 
s.v. Rams), NSL s. 250 (RamsOya), K. Calissendorff i Skärgård 24 (juni 1982) s. Il f. (Rams- i bl.a. 
Ramsmora), DSÅ 5 s. 316 f. (Ramsbäck m.m.). s Se om adj. ram 'stark' m.m. Hellquist 1948 s. 813, SAOB R 200 f. 
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inga sakliga hinder. Sumpighet och oländighet kan emellertid åberopas också vid 
ansättandet av ett *Rafn-, *Ram(p)n- 'korp(svart)-' i sjönamnets förled. 

Formellt kan ett ånamn *Rcem(p)na f. tolkas som en avledning med -n-suffix till 
exempelvis ramm 'fuktig äng' e.d. Det har antagits att hydronymer med -n-suffix 
kunnat bildas förhållandevis långt fram i tiden. Ett uppmärksammat fall är det 
rekonstruerade danska sjönamnet *Hampn, en -n-avledning till växtbeteckningen 
hamp 'hampa'; för denna hydronym har man övervägt vikingatida ursprung.' Om 
Kristian Halds syn på -n-avledningar i hydronymer har erinrats ovan (7.3.3).2  Att 
tolka Remna i St. Malm som ett ånamn med hydronymbildande -n-suffix tycks mig 
dock vara en omväg, när namnet i stället på tilltalande sätt kan förbindas med rämna 
'spricka' eller ramn 'korp'. 

Det topografiska sambandet mellan Ramsjön och Remna är enkelt och påtagligt. 
Namnparet *Ramn(a)sio(r) (el. *Ramne m.) : *Rcemna f. (el. *Ramna f., *Ramnd) 
faller in i ett välbekant hydronymiskt mönster. Om app. rämna använts i något 
gammalt sörmländskt ortnamn är ovisst. Mot bakgrund av dessa omständigheter 
föredrar jag att sammanhålla toponymerna Ramsjön och Remna; därav följer 
antagandet att sjöns namn inrymmer ett äldre *Ram(p)n-.3  

När man räknat med app. rafn, ramn 'korp' i hydronymer har man i vissa fall 
antagit syftning på själva fåglarna eller på mörkt vatten (se t.ex. Hq 1 s. 464 ff., Hq 
3 s. 51, DSÅ 5 s. 298 ff.) och i andra anfört rafn, ramn utan saklig motivering (så 
t.ex. NE s. 187, 191, SOÄ 2 s. 173, SOÄ 4 s. 79, Ståhle 1946 s. 499, SOVn 1 s. 25). 
Ett nu bebyggelsebetecknande, som ön-stam böjt Ramna i Harbo sn, Våla hd, 
Västm. 1., har enligt Mats Wahlberg (i SOVm 5:1 s. 56) ursprungligen tillkommit 
en liten å, vars namn torde vara bildat till fsv. ramn 'korp' och åsyfta antingen före-
komst av korpar eller, möjligen, mörkt dy- och kärrvatten eller mörkt läge i 
skogen. Det ligger nära till hands att välja ett av de nämnda semantiska alternativen 
för Ramsjön i St. Malm. Att hydronymen skulle innehålla det fornnordiska mans-
namnet Rafn är mindre sannolikt av strukturella skäl (se kap. 6). 

DS 12 s. 163, DSÅ 3 s. 28 f., V. Dalberg i NoB 66 (1978) s. 141, Th. Andersson i Sprogviden-
skabelig udnyttelse af stednavnematerialet s. 18. 

2 Se vidare bl.a. J. Sverdrup i MM 1910 s. 152 f., G. Widmark i NoB 51(1963) s. 65 ff., Th. 
Andersson i NoB 61(1973) s. 168 f., ds. i Sprogvidenskabelig udnyttelse af stednavnematerialet s. 17 ff., 
J. Kousgård Sörensen i SNF 63 (1982) s. 53 f. Sverdrup räknar med att norska älvnamn på -na kan ha haft 
mycket sen produktivitetstid. 

3 Jfr 7.3.2 samt Stenberg 1951 s. 27; den sistnämnde överväger möjligheten att ramn i Ramsjön åsyftar 
fiskgjusar. 
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Namnet Ranksjön i Lids sn, Rönö hd, återgår på ett Ramsjön att döma av be-
läggen Ramsiön, RamsiöMåse på LMV C 14:210 (1695).1  Den lilla skogssjön är 
omgiven av sankmark och höjder (T 9HNV). Syftning på korpar eller mörkt vatten 
ter sig rimlig. Man bör inte bortse från möjligheten att hydronymen är formellt 
sekundär. 

Den sakliga bakgrunden för namnet Remna i Mellösa sn (se 7.3.1 för äldre be-
lägg) är oklar. Sammanhänger namnet med ramn 'korp', kan ett ägonamn, måhända 
detoponymiskt, eller en formellt primär hydronym avseende den intilliggande 
trånga viken av Nedingen (Västern T 1OGS0) övervägas. 

Att den stora, svarta och sägenomgärdade korpen med sitt kraftiga läte kunnat 
ge upphov till ortnamn är lätt att förstå. I fornnordisk diktning och i folktron har 
denna fågel spelat en viktig roll. John Bernström (i KL 9 sp. 169) framhåller att 
korpar, eftersom de betraktats som heliga, ostörda år efter år kunnat använda 
sina tidigare boplatser och att flertalet av talrika ortnamn med en beteckning för 
korpen i förleden åsyftar forna häckningslokaler i bergsbranter eller skogar. 
*Rafn(a)sio(r), *Ram(p)n(a)sio(r) 'sjön vid vilken korpar håller till' är en enkel 
och tilltalande tolkning av namnet Ramsjön i skogen, ett stycke från forntidens 
huvudbygd i St. Malm, men alternativet 'den kotpsvarta sjön' kan ingalunda lämnas 
utan avseende. Jfr sv. ramsvart och de liktydiga fvn. hrafnblår, hrafnsvartr, mhty. 
rabenswarz, ty. rabenschwarz samt det med ty. Rabe, fnord. (h)rafn 'korp' samhö-
riga ty. Rappe 'svart häse.2  Här kan också erinras om användningen av kol i kol-
svart och koltrast (SAOB K 1848, 1850), om ortnamn som Kolbäck, Kolsjön och 
Kolsundet,' om hydronymer bildade till ordet soe och om toponymer som 
Svartbäcken, Svartsjön och Svartån.' Namnet Sotsjön i Dunkers sn, Villåttinge hd, 
och Ärla sn, österrekarne hd, avser en långsmal skogssjö (T 10HSV), som enligt 
Lars Hellberg (1935, OAU) gör ett mörkt och dystert intryck. Upptecknaren 
Anders Andersson uppger att stränderna är skogklädda och vattnet mörkt (1972, 
OAU), och en av mina sagesmän meddelar i brev (1980) att Sotsjön har påfallande 
brunt vatten. Jfr i detta sammanhang 2.1.7, 4.2 om tvåledade jämförelsenamn. 

Tänkbara utvecklingar är *Ramsiön> *Ransiön> *Rangsiön (jfr Noreen 1918-24 s. 303 ff. om  ut-
vecklingen av sj till f-ljud och H. SLIM i NoB 56, 1968, s. 158 ff. om  *I nsior > Ingsjön, Ingen) och 
*Ramn(a)sio(r)> *Rang(n)si0(n) (jfr 7.3.1); ett *Medge kan då det uttalats ha uppfattats som Ranksjön. 

2 Se om ramsvart Hellquist 1929-32 s. 176, 446, ds. 1948 s. 814 f., SAOB R 228, om Rappe Hellquist 
1948 s. 815, 817, Seebold 1989 s. 577, 581. 

3 Se om Kolbäck m.m. E. LicMn i NoB 4(1916) s. 117 n. 2, SOSk 11:2 s. 124 f., Stähl 1976 s. 36, 
om Kolsjön SOSk 17 s. 22, om Kolsundet R. Otterbjörk i OUÅ 1961 s. 33. Om Kol- principiellt Hq 1 s. 
303 f., E. LiUn a.st., Hellquist 1948 s. 487. Jfr vidare Indrebo 1924 s. 274 om substantiven kol och bik i 
färgbeskrivande sjönamn. 

4  0111 Sot- i ortnamn se C. I. Ståhle i NoB 33 (1945) s. 36 ff., Hellquist 1948 s. 1031, DSÅ 6 s. 257 ff. s Se t.ex. Hq 1 s. 593 ff., Indreb0 1924 s. 195 f., Brevner 1942 s. 212 f., DSÅ 6 s. 420 ff. 
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Om förleden i ett *Rafnsio(r), *Ram(p)nsio(r) 'den korpsvarta sjön' skall fattas 
som en direkt substantivisk metafor framför ett förklarande -sio(r), som ett 
reducerat *Rafnsvarte- eller på annat sätt kan jag här lämna därhän.' Det tycks mig 
i varje fall klart att tolkningen 'den ramsvarta sjön' e.d. för Ramsjön är språkligt 
möjlig. Våra dagars topografi tyder inte på annat än att en hydronym med sådan 
innebörd varit sakligt rimlig i gammal tid. 

Gårdnamnet Remna innehåller snarast en till Ramsjöns namn bildad hydronym 
med betydelsen 'den med Ramsjön samhöriga ån', 'ån från Ramsjön' e.d. Ett 
*Rafne, *Ram(p)ne m. 'korpsjön' eller, med metaforisk avledning (jfr 2.1.7), 'den 
korpsvarta sjön' är (i urnordisk gestalt) liksom metaforen *Rafn, *Ram(p)n m. 
'korp' (dvs. 'den korpsvarta sjöng' en tänkbar avlednin,gsbas för ånamnet *Riefna, 
*Rcem(p)na f. (el. *R(jna, *Ram(p)na), men med nu tillgängligt material får man i 
första hand anta elliptisk avledning ur ett sammansatt sjönamn. 

Eftersom Prästtorpa rändel är ett tämligen obetydligt vattendrag, ter det sig 
befogat att överväga om ett därpå syftande *R6efna, *Rcem(p)na 'ån från Ramsjön' 
kan ha erhållit den omljudda rotvokalen genom analogi efter den urnordiska 
omljudsperiodens slut, Lex. i början av medeltiden. 

Hellquist har framhållit att man efter omljudstidens slut med gamla 
-iön-avledningar som mönster bildat vissa feminina ord med analogiskt omljud, så 
t.ex. bägga 'honfår' till bagge, fänta 'ung flicka' till fant och gräbba 'flicka' till 
grabb.' Thorsten Andersson (i NoB 56, 1968, s. 6 n. 23) betonar att man vid date-
ring av ortnamn utifrån i-omljud måste »betänka möjligheten av analogiska 
bildningar med omljud enligt gamla mönster ännu en tid, efter det att i-omljudet 
upphört att verka»; han erinrar därvid om det sentida önamnet Syrtlingur vid sidan 
av Surtsey utanför Islands sydlcust.4  

Ett bakom Remna liggande, hydronymiskt *Rafna, *Ram(p)na f. bör ha kunnat 
bildas under fsv. tid; jfr Westman 1935 s. 9 f., L. Hellberg 1987 s. 211 f. om icke 
fomtida önamn på -a, bildade efter äldre mönster.5  

å I vissa norska hydronymer används enligt Gustav Indreb0 (1924 s. 274) de substantiviska förlederna 
Mj01k- (Melk-) och Myse- rent adjektiviskt med betydelsen 'ljus'. 

2  Jfr Lex. OGB 4 s. 91 (Rammen). — John Kousgärd Sorensen framhåller i DSÅ 5 s. 304 att rekon-
struerade danska hydronymer som *Rafni m. och *Rafna f., *Reefna f. kan betyda 'den kolsvarta sjön' 
respektive 'den kolsvarta ån'. Mats Wahlberg håller som redan nämnts för möjligt att ånamnet *Ramna i 
nordvästra Uppland åsyftar mörkt vatten eller mörkt läge. Jfr Hq 1 s. 467 om Ramsjön. Det är inte klart i 
vilken utsträckning man vid bildandet av svenska natumamn i gammal tid uttryckt jämförelse genom primär 
namnbildning (avledning eller sammansättning) i stället för genom sekundär namnbildning; denna viktiga 
fråga skulle förtjäna en större undersökning. Jfr S. Strandberg i NoB 73(1985) s.77 f. med litt-hänv. — Ett 
metonymiskt *Rafn, *Ram(p)n har man inte skäl att främst räkna med för Ramsjön i St Malm. 

3 Se Hellquist 1929-32s. 176, 291,293 ff., 386, 395, 401, 407, 411, Hellquist 1948 s. 121, 254. 
4 Jfr betr. analogimöjligheten G. Widmark i NoB 51 (1963) s. 83 (*V.rexir), Venås 1987 s. 480 f. 
s Jakob Sverdrup framhåller i MM 1910s. 153 att »i det store og hele hOrer vel navnene paa -na tu l den 

speciell g am m el no r ske tid, ja typen kan ha vzret produktiv ogsaa endnu lwnger from i tiden». 
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Vid studiet av osammansatta hydronymer och önamn bör möjligheten av fono-
logisk och morfologisk analogi inte lämnas obeaktad. I fallet Remna vidgar denna 
möjlighet den kronologiska ramen för det hydronymiska alternativet. Några pro-
blem att förklara namnets tradering tycks inte kunna föreligga, om ånamnet i fråga 
uppstått först under medeltiden. 

Ett till Ramsjön bildat *Rcefna, *Rcem(p)na f. med analogiskt ä-ljud kan som 
förebilder ha haft de omljudda komponenterna i ordpar som fam(p)n : fcem(p)na 
och lang- : lcengia. Påverkan från omljudda osammansatta feminina toponymer är 
självfallet också tänkbar; att beakta är här inte minst ägobetecknande iön-stammar 
av typen Krämpan, Längan och Stymlan.1  Som formellt primärt namn skulle 
Remna ju kunna vara just ett en gång ägobetecknande *Hrabniön f. 'korpängen' e.d. 

Vattendragets ringa storlek kan göra det lockande att räkna med analogiskt ä-ljud 
i ett *Rcefna, *Rcem(p)na f. Då topografin emellertid medger tanken på ett till 
medeltiden traderat umordiskt ånamn, finner jag det riktigast att inte i första hand 
räkna med en sen analogiföreteelse. 

7.3.5. Sammanfattning 
Skulle Remna vara ett av Ramsjön genetiskt oberoende namn, ligger det nära till 
hands att sammanställa det med app. rämna 'spricka'. Detta alternativ är dock inte 
det rimligaste; Ramsjön bör hållas samman med Remna. 

Namnet Ramsjön kan vara epexegetiskt utvidgat men får i första hand antas 
återgå på ett äldre *Rafn(a)sio(r), *Ram(p)n(a)sio(r). Förleden innehåller sanno-
likt app. rafn, ram(p)n 'korp' med syftning på fåglarna i fråga eller på mörkt vatten 
eller/och mörkt läge. 

Ett av Ramsjön ytterst beroende Remna har i äldre tid sannolikt fungerat som 
ånamn. Detta kan ha varit sammansatt med -a 'å' men har väl snarare haft formen 
*Rafna, *Ram(p)na f. eller *Rcefna, *Rcem(p)na f. Formen *Rafna, *Ram(p)na 
kan vara formellt primär men också sekundär. Analysen av kända äldre belägg låter 
båda alternativen *Rafn- och *Rcefn- framstå som möjliga men ger visst företräde 
åt *Rcefna, *Rcem(p)na; det senare namnet kan naturligt tolkas som en formellt 
sekundär bildning till Ramsjön eller till en osammansatt föregångare till detta sjö-
namn. 

Även mindre betydande vattendrag kan ha erhållit osammansatta feminina namn 
under forntiden, och sådana kan under gynnsamma omständigheter ha traderats 
fram till nya tiden. För ett bakom gårdnarrmet Remna liggande, till Ramsjön bildat 
ånamn, *Rcefna, *Rcem(p)na f., måste tämligen sen, analogisk namnbildning över- 

Se om sådana ägonamn L. Hellberg i OUÄ 1955 s. 19 f., I. Olsson 1959 s. 81 f., Fries 1962 s. 21 ft , 
L. Hellberg 1967 s. 63. 

204 



vägas, men jag är trots allt böjd att främst räkna med ett under umordisk tid bildat, 
i-omljutt namn som levat kvar åtminstone till dess att bebyggelsen Remna till-
kommit. 

Jag håller således för troligt att Remna innehåller ett gammalt, till Ramsjön bildat 

vattendragsnamn. 

7.4. Sammanfattning 

Förekomsten av två sjönamn innehållande Strång-, (Stor-)Strången och Lill-
Strången, inom samma område men på avstånd från varandra förklaras enklast 
genom antagandet att den helt nära Lill-Strången belägna Nässjön tidigare burit ett 
namn på *Strang-, nsv. Strång- och att elementet Strång- förmedlats mellan Nässjön 
och Stor-Strången av det vattendrag, vid vilket gården Strångbäcken ligger. Nam-
nen Hönebäck och Hönstorp, som avser gårdar skilda från varandra av bl.a. flera 
sjöar, kan tilltalande sammanhållas med hjälp av den äldre hydronymen Hön(s)sjön 
och ett rekonstruerat vattendragsnamn. Gårdnamnet Remna innehåller sannolikt ett 
nu försvunnet ånamn, som bildats till namnet på den ett stycke bort belägna 
Ramsjön. Namnparen Stor-Strången : Lill-Strången, Hön(s)sjön : Hönebäck och 
Ramsjön : Remna illustrerar kanske alla den företeelse som här kallats fjärrav-
hängig ortnamnsbildning. 

Även vattendrag som i vår tid är så förhållandevis obetydliga som Prästtorpa 
rändel vid Remna kan under vissa förhållanden ha fått osammansatta ånamn redan 
före den urnordiska i-omljudsperiodens slut. 
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8. Ordslutet -aren i sjönamn 

8.1. Inledning 

Med ordslutet -aren avser jag här både -ar(e)n och -är(e)n i såväl talspråk (-an, 
-an -an e.d.) som skriftspråk, däremot inte -er(e)n (-an, -art  e.d.).' Elementet 
-aren spelar en framträdande roll i svensk hydronymi och och kan nog framstå 
som starkare sjönamnsindicerande än t.ex. -an eller -en. Det uppträder i namn på 
stora och välbekanta sjöar som Hjälmaren, Ljusnaren, Mälaren, Tisnaren, Täm-
naren, Yngaren och öljaren. I landskap som Sörmland och Uppland finner man 
också -aren-hydronymer som avser obetydliga sjöar. 

Suffixet -are tillhör inte de äldsta nordiska avledningsändelsema. Det finns vis- 
serligen i fornspråken (fsv. -are, fda. 	fvn. -an) men har inlånats söderifrån 
(fsax., fhty. -an; got. -areis, feng. -ere) och återgår efter vanlig mening ytterst 
på lat. -arius (i t.ex. mensarius 'växlare, bankir'). I den äldsta fomvästnordiska 
poesin är det föga framträdande.2  Mot denna bakgrund ter det sig föga över-
raskande att Elof Hellquist i sin sjönamnsmonografi (Hq 2 s. 16 f.) inte vill räkna 
med -are som direkt sjönamnsbildande suffix i förlitterär tid. Erik Brevner synes 
ha intagit en liknande ståndpunkt.' 

Hellquist redovisar en stor mängd svenska sjönamn på -aren (-naren). Han an-
tar att flertalet av dessa haft en äldre form på -jr (-nir), en uppfattning som mig 
veterligen aldrig utsatts för allvarligare kritik (se vidare 8.3). I många fall räknar 
han med eller överväger tvåstaviga sjönamn på fsv. -(n)ir utan omljud på före-
gående, för i-omljud mottaglig vokal i rotstavelsen; jag använder här i fortsätt-
ningen ordet omljudslös om sådana tänkta eller verkliga sjönamnsfall (t.ex. fsv. 
*Aghir,*Vangir).4  

Hellquists banbrytande studier över svenska sjönamn är ju trots många för-
tjänster i behov av en genomgripande revidering. När man studerar hans behand- 

I fall då uttalen kan stä för både skriftspråkligt -ar(e)n och -ern (jfr Hq 1 s. 10 f.) får skrivna former 
även för talspråkets del avgöra om ordslutet -aren skall anses föreligga eller ej. 2 

Se Hj. Falk i PBB 14 (1889) s. 36 f., Olson 1916 s. 39 ff., Jöhannesson 1927 s. 22, Hellquist 1948 
s. 29, Henzen 1965 s. 158 ff., Meid 1967 s. 81 ff., Wessn 1971 s. 125 ff., Torp 1974 s. 17. 

3 
Brevner 1942 s. 75 f.; förf, framhåller betr. Botaren att det väl är troligast »att det ej är avlednings-

ändelsen -are, som först lagts till stammen, varefter bestämda artikeln tillfogats, utan det är den i andra 
sjönamn fäniigbildade ändelsen -ar(e)n, som blivit ett produktivt suffix». 

4  I generella sammanhang i det följande får -jr och -aren stå också för ordslutet -nir respektive -naren. 
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ung av -aren-namn blir man medveten om bl.a. att hans äldre beläggmaterial på 
det hela taget är mycket bristfälligt och att han inte ägnat vederbörlig uppmärk-
samhet åt möjligheten av ellips. Uppkomsten av ordslutet -aren i sjönamn är en 
fråga som ingalunda kan anses vara färdigbehandlad. 

Jag har tidigare (i NoB 71, 1983, s. 148 f. n. 65) hävdat att man inte a priori 
kan utgå från att nsv. -aren i ett sörmländskt sjönamn återgår på fsv. -jr. Allra 
minst bör detta göras, när rotstavelsen framför -aren är omljudslös (jfr S. Strand-
berg i SaoS 1985 s. 96); i närmast följande avsnitt granskar jag sjönamn som 
enligt Hellquist är eller kan vara omljudslösa avledningar (ja-stammar) med äldre 
-jr i nominativ och påvisar fall, i vilka -aren inte kan eller inte behöver gå till-
baka på -ir. Någon heltäckande behandling av allt svenskt -aren-material kan det 
inte bli tal om; denna uppgift kräver en eller flera särskilda avhandlingar. Mitt 
mål här är att visa att resonemang rörande -aren-namn jag fört i andra samman-
hang inte varit felaktiga, att försöka ta ställning till eller åtminstone belysa vissa 
principiellt viktiga frågor och att demonstrera behovet av fortsatta undersök-
ningar om -aren-namnens formella bakgrund. 

8.2. Fsv. -jr i omljudslösa -aren-namn? 

I den stora alfabetiska delen av sin sjönamnsmonografi (Hq 1) antar eller över-
väger Elof Hellquist existensen av följande sörmländska sjönamn med omljudslös 
rotstavelse omedelbart framför fsv. -(n)jr: *Aghir, *Akir (två skilda namn), 
*Ficelir, *Gaumir, *jr (till *ge .., *gceb-), Mtelir (till *melh-), *Salvir och 
*Tcelghir (till *te13-1*tce13-). Det omljudslösa Måsnaren är sannolikt, anser han, 
en yngre bildning på -nir. Det förefaller som om han dessutom övervägt de äldre 
formerna *Lanir och *Valnir för Lanaren respektive V alnaren. Jag skall här 
närmast granska detta material namn för namn. 

Agaren, Vårdinge sn, Öknebo hd, Sthlms 1. (Hq 1 s. 19, Hq 2 s. 14 ff.). För detta 
Agaren, som skriftspråkligt använts om sjön Akaren, uppställer Hellquist ett fsv. 
*Aghir. Skälen för att räkna med ett sådant *Aghir är emellertid svaga; det är 
ovisst om formen Agar(e)n någonsin tillhört ortens genuina talspråk. Se följande 
namn. 

Akaren, Vårdinge sn, öknebo hd, Sthlms 1. (T 10HS0). Hellquist (Hq 1 s. 19, 
21, Hq 2 s. 14 ff.) anför inte tidigare belägg än Agaren 1802 Hermelin Sthlm, 
Agaren Tham 1850 s. 312 och en form med Ak- från G V.ö.33 (G 67). Därtill 
kan läggas Akeren [senast) 1689 LMV A 105-1:1, Agarn 1696 LMV A 31, Aka-
ren 1600-t.? LMV C 11 a och Akarn 1765 KrA Top. IV:T. En sockenbeskrivning 
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från 1825 har formen Akaren (Sahlström s. 27). Det kända äldre ortsuttalet är 
åkati (NL 09, GZ 35; jfr Hq 1 s. 19). Hellquist ansätter både fsv. *Aghir och fsv. 
*Akir. Det är dock mindre sannolikt att den obetydliga sjön varit försedd med två 
genetiskt och formellt skilda namn under hela perioden från medeltiden till 
1800-talet. I valet mellan Agaren och Akaren ter det sig av flera skäl naturligare 
att se Akaren som den ursprungligare formen. Akaren behöver ingalunda för-
klaras som ett fsv. *Akir; se under följande namn och vidare S. Strandberg i SaoS 
1985 s. 95 ff. 

Akaren, Dunkers och L. Malma snr, Villåttinge hd (T 1OGS0). Äldre belägg är: 
Åkersion 1637? LMV C 4:94, Agam 1670 ofå? LMV C 2, Akam Lacus 1678 
LMV C 13:43, Agam 1694 LMV C 14:170, Akam 1741 LMV C 12-17:1, Akar 
Siön 1787 LMV C 12-17:3. Den äldsta av Hellquist (Hq 1 s. 21) åberopade skriv-
ningen är Akarn 1804 Hermelin Nyk. Upptecknade uttal är: e.tkaii (OH 32), 41(an 
(KAd 74); därtill kommer det snarast formellt sekundära Akarsjän (41car5rtrn GH 
32, etkarfbn KAd 74). En intilliggande gård i Dunker heter Akaren: aker torp 
SH 1580:18 s. 418, akertorp SH 1595:14 jb, Åkertorp SH 1595:14 tl, Akertorp 
SH 1597:21, Åkarttörp 1599 Sörmländska härads domböcker s. 110, Akaretorp 
SH 1607:9, Akaren 1614 ÄL vol. 80:11, Akaren SH 1615:4, Akaren SH 1625:2 f. 
5 r. Att med Hellquist (a.st.; jfr Hq 2 s. 14 ff.) ansätta ett avlett fsv. *Akir för 
sjöns namn är långtifrån nödvändigt. Ett formellt primärt Akertorp innehållande 
aker 'åker' är här osannolikt av ljudhistorisk-kronologiska skäl, men utgångs-
punkten för Akaren — och därmed även för -torp-namnet — kan vara ett fsv. 
*Akersio(r), vars uddljud på grund av ordlängdsbalans inte förlängts före över-
gången a > å (se om denna Wess6n 1968 § 61). Ellipsformen *Akern kan på ana-
logisk väg ha givit Akaren. Andra tolkningsmöjligheter för Akaren är dock tänk-
bara; se S. Strandberg i SaoS 1985 s. 95 ff. Även i Villåttingefallet förekommer 
belägg på Ag-; de kan inte läggas till grund för namntolkningen. 

Fjälaren, St. Malms och Ö. Vingåkers snr, Oppunda hd, samt Skedevi sn, Fin-
spånga läns hd, östg. 1. (T 9GNV). Hellquist (Hq 1 s. 123 f., Hq 2 s. 14 ff.) antar 
att Fjälaren återgår på ett fsv. *Fix& utan omljud, försåvitt inte suffixskifte ägt 
rum. Med denna tydning ger den samnordiska brytningen e > ja en terminus post 
quem för hydronymens tillkomst. Andra tolkningsaltemativ måste dock sättas 
före en omljudslös avledning med -iRl-jr (se 2.1). 

*Gxvir (Hq 1 s. 276). För sjönamnet Jävern i Stjärnorps sn, Gullbergs hd, Östg. 
1. (T 8FNO), tänker sig Hellquist ett fsv. *Gcevir eller ett *Geyer (med svara-
bhaktivokal); rekonstruktionen är dock försedd med frågetecken. Han överväger 
också ett hydronymiskt *Gtevir i gårdnamnet Gäversnäs, Helgesta sn, Villåttinge 
hd. Det nu försvunna gårdnamnet Gäversnäs vid sjön Jägem i Floda sn, Oppunda 
hd (se LMV C 13:39), kan enligt Hellquist (Hq 1 s. 277) stå i samband med hy- 
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dronymen Jägern; han finner dock att det snarast är etymologiskt identiskt med 
Gäversnäs i Helgesta. 

Äldre belägg för namnet i Helgesta är: (in) giwrsnxs 1354 20/8 u.o. SRAp (SD 
6 s. 516), (i) gxwrsnes 1357 12/9 Torshälla SRAp (SD 7:1, h. 2, s. 236 f.), (j) 
gewersnxsi, (j) geversnes 1371 30/1 österrekame hdstg SRAp (SD 10 s. 17), 
(aff) gxwxrsnxs (j-likn. tecken efter -nces) 1381 10/10 Kjula ås (a kiwlboase) 
SRAp (SRP 1634). Det upptecknade uttalet är ykvajneks (GH 33). 

Man har räknat med antroponymisk förled i Gäversnäs (LB s. 86; jfr s. 68); 
detta alternativ kan inte lämnas åsido.' Den hydronymiska möjligheten är dock 
tilltalande. Gården ligger på ett näs i Båven (se T 9HNV), och dess namn kan 
innehålla ett namn på hela den anslutande fjärden eller en del därav (Kvarnsjön 
eller Lillsjön). Bebyggelsen omfattar två oförmedlade mantal (bek), och det finns 
forntida gravar i dess närhet;2  det är rimligt att här anta en förhistorisk boplats. 
Jag ser ingen anledning att i Gäversnäs främst anta genitivformen av ett *Gcevir 
som bildats till presensstadiet av giva, fvn. gefa först efter omljudstidens slut. Ett 
um. *G äbiaR, fsv. *Gcevir m., bör hellre övervägas; detsamma gäller i ännu 
högre grad möjligheten av ett substantiverat -ra-adjektiv, fsv. *Gcever m. 'den 
givande (om fiske)'.3  Namnet Gäversnäs i Floda (Jäffuerznääs 1629 bskpl Söd. 
5:2, Gafwerssnääs 1642 KA ml) synes inte vara bildat till ett hydronymiskt 
*Gtever eller *Gcevir (jfr S. Strandberg i SaoS 1985 s. 77 ff. om  Jägern, äldre 
Häghern, med litt.-hänv.). Det kan där vara fråga om uppkallelse efter Gäversnäs 
i Helgesta, en uppkallelse som måhända betingats av bebyggelsens läge på ett näs 
vid just Jägern; helt uteslutet är kanske inte att ett äldre *Jägersnäs (*Häghers-
näs) omformats efter Helgestanatnnet. 

Gömmaren, Huddinge sn, Svartlösa hd, Sthlms 1. (T 10ISV). Sjönamnet är enligt 
Hellquist (Hq 1 s. 205 f.) snarast bildat till urg. *3aum- i fhty. goumo 'gap, 
strupe, gom', i andra hand till ett *gum- 'gap, svalg' i fvn. Gymir (jfr Hellquist 
1918a s. 34). Han uppställer den fsv. formen *G0mir (utgående från *Gemir 
eller ett oomljutt *Gaumir) eller *Gymir (jfr Hq 2 s. 14 ff.). Det är dock sakligt 
tilltalande och språkligt närliggande att liksom Jan Paul Strid (1981b s. 22 f.) 
förbinda Gömmaren med verbet gömma (se 8.3). Tvingande skäl att anta ett efter 
omljudstiden bildat *GaumiR, ä. fsv. *G0mir, har man inte. 

Jfr A. JanzAn i NoB 43 (1955) s. 58 ff. om  Gäversnäs, *Gcevar, *Gove m.m.; vidare, om Gäverstad, 
LB s. 86, Moberg 1965 s. 23, SOÖg 11 s. 60. Om personbeteckningar i namn på -näs se J. Sahlgren i 
Strängnäs stads historia s. 57; jfr även kap. 6 ovan om Börsniis i Gryts sn, Daga hd. 

RAA Freg.; jfr Tömebohm 1865 s. 45. 
3 Se R. E. Zachrisson i NoB 14 (1926) s. 59 om Jävern och Gäversnäs (*gerbra-); jfr bl.a. Hq 1 

s. 276, Brevner 1942 s. 115 ff., J. Sandnes i MM 1960 s. 160 f. och DSÅ 2 s. 224 ff., 310 samt, om 
Gävunda, SOKo 10 s. 79. För litt.-hänv. om  -ra-adjektiv se 2.1.8. 
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Lanaren, Tveta och Ytterjärna snr, öknebo hd, Sthlms 1. (T 10ISV). Mot bak-
grund av ordalagen i Hq 1 (s. 333 f.) och Hq 2 (s. 18 ff.) får man väl räkna med 
möjligheten att Hellquist åtminstone övervägt ett fsv. *Lanir m. bakom Lanaren; 
han betonar dock att hydronymen är etymologiskt oklar (Hq 2 s. 19). Den kan 
tilltalande förklaras på annat sätt än det nu antydda (se 8.3). 

Måsnaren, Tveta sn, Öknebo hd, och Södertälje stad, Sthlms 1. (T 10HSO, 
10ISV). Hellquist (Hq 1 s. 416 f., Hq 2 s. 19 f.) håller för troligt att detta sjönamn 
är en yngre bildning på -nir och diskuterar möjligheten att sammanställa det med 
fågelapp. mås utan att klart ta ställning därtill. Han har saknat tillräckligt upp-
lysande äldre belägg. Den tidigaste skrivning han åberopar är Måsnaren 1802 
(Hermelin Sthlm). Till detta namn (lille Morsnen, store Morsnen 1560 RL f. 17 
r.), vars etymologi jag under 1970-talet behandlat i föredrag inför Seminariet för 
nordisk ortnamnsforskning (Uppsala), ämnar jag återkomma i en särskild utred-
ning om -sn- i sjönamn; jag konstaterar här endast att något fsv. *Masnir m. inte 
behöver övervägas och att Måsnaren inte ger stöd för tanken på omljudslösa sjö-
namn på fsv. -ir. 

Mälaren, Sthlms, Söd., Upps. och Västm. 1. (äldre belägg i 8.3). Detta välkända 
namn är utan tvivel en ia-stam, fsv. Mehr. Däri ser Hellquist (Hq 1 s. 417 ff., Hq 
2 s. 11 ff.) ett omljudslöst -jr-namn, avlett av en svensk motsvarighet till fvn. 
melr m. 'sandbank' (um. *melha-). Senare har dock Albert Kjxr (i NG 6 s. 182) 
pekat på möjligheten att utgå från mal 'grovt grus vid stränder' e.d. Alternativet 
*MalhiaR m. (till mal 'grus') för Mälaren är språkligt säkrare och sakligt till-
talande och som Harry Ståhl (1976 s. 110) framhåller att föredra framför en 
bildning till melr (*MelhiaR); jfr också Th. Andersson i Probleme der Namen-
bildung s. 82 f. och Pamp 1988 s. 96. Se bl.a. glk Aa 4 och glk Aa 8 om grus och 
sand längs vissa av Mälarens stränder, bl.a. vid Prästfjärden, där Mälsåker (j 
~ensaker 1383 2/6 Södertälje SRAp, SRP 1939) ligger i Ytterselö sn, Selebo hd 
(T 1OHNO). 

Salvaren, Lärma och Åkers snr, Åkers hd (T 10HSV). Hellquist (Hq 1 s. 521, Hq 
2 s. 14 ff.), vars äldsta anförda belägg är Salfvarsjön 1852 (Tham s. 174) och två 
kartformer från 1800-talet, antar att detta sjönamn återgår på ett fsv. *Salvir, 
bildat till *salya- i fvn. sQlr 'blek', no. sal 'blek, matt, oklar' och feng. salu 
'mörk' (jfr nisl. sölur 'blekgul, glåmig', eng. sallow 'gulblek' och fhty. salo 
'mörk').' Tidigare belägg är bl.a. salvaren 1641 LMV C 3:139, Salwar Sjön 
1698? Geogr. Dil. Åker och Salfwar Sjön 1717 LMV C 50-1:1. Upptecknade 

Se om *salzia- och dess avläggare bl.a. Torp 1919 s. 565, Hellquist 1948 s. 883, Jöhannesson 1956 
s. 765 f., de Vries 1962 s. 578, Onions 1969 s. 784 och Magruisson 1989 s. 1019. Jfr om hydronymer 
sammanställda med *salya- bl.a. Hq 1 s.518 ff., DSÅ 6 s. 16 ff. och Venås 1987 s. 419. 
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namnformer är Salvaren sedvan (BLw 35), såkvan (GHq 35) och Salvarssjön 
sakvajfått (GHq 35). 

En bebyggelse vid sjön, nu kallad Salvartorp (T 10HSV; scilva(jrp GHq 35), 
har enligt uppgift vanligen omtalats som Salvars (seilvv„s GHq 35). Äldre belägg 
är: Salwastorp SH 1580:18 s. 107, salwastörpp ib. s. 268, Ett Torp benämpth 
Saluatzmo ib. s. 326, Salwasmo SH 1593:12, Saluassmo SH 1594:9, Salwasmor 
1596 Sörmländska härads domböcker s. 116, Salwasmo SH 1596:1, Salluas mod 
SH 1602:11, Salwestorp SH 1603:5, SalluatzTorph 1625 bskpl Livg. 7:2, Salwa-
ren 1630 bskpl Söd. 5:2, Salwars torp 1641 LMV C 3:139. 

Den långsmala Salvaren vetter söderut mot det branta Uvberget. Även vid 
norra stranden reser sig höjder. Sjön har enligt uppgift från orten mindre rent 
och klart vatten än den intilliggande Magsjön. Ett färgbeskrivande *Salu- måste 
övervägas. En annan tänkbar, direkt eller indirekt utgångspunkt ger mansnamnet 
Salve. Detta är betygat från bl.a. det närbelägna Byringe i Länna sn (Salue j 
biwrungom 1413 3/7 Strängnäs SRAp, SDns 2 s. 663); personer i Byringe kan ha 
jagat eller fiskat vid Salvaren under medeltiden. 

Salva(t)smo kan mycket väl vara en genuinare namnform än Salva(t)storp.1  
Förleden Salva(t)s- är svårbedömd. Man bör måhända inte utesluta möjligheten 
att ett ursprungligare *Salves- omvandlats till Salvas- under påverkan från ett 
hydronymiskt *Salvan (> Salvarn), som i sin tur är den oblika formen av en 
ja-stam som fått an-stamsböjning;2  i ett *Salvesmo (eller möjligen -mor) som 
uppkommit långt tidigare än bebyggelsen på platsen kan *Salves- vara den regel-
rätta genitiven av ett *5alvir.3  Något övertygande exempel på att oomljutt a i ett 
fsv. sjönamn kunnat följas av -jr i närmast följande stavelse ger Salvaren dock 
inte. Bebyggelsenamnet kan innehålla den till Salvas- reducerade kompositions-
formen av ett äldre *Salvasio(r), *Salvasiön 'den blekfärgade sjön', 'den oklara 
sjön' e.d., en hydronym som med förledsformen *Salva-4  ellipterats till *Salva(n) 
och sedermera omformats analogiskt till Salvarn; i Saluatz- är -tz- då snarast att 
se som en hyperkorrekt eller omvänd skrivning. Salvartorp ligger vid edet mellan 
Salvaren och den närbelägna Magsjön. Förledsformen Salva(t)s- kan återspegla 

1 Se 7.2.3 om -torp av kameral eller annan skriftspråklig prägel. 
2 Se om byte från ia-stamsböjning till an-stamsböjning hos maskuliner bl.a. Noreen 1904 § 395 anm. 1, 

Olson 1916s. 8, Jamen 1936 s. 53, 231 f., Beito 1954 s. 21, 36, Seip 1955 s. 304, Wessen 1968 § 84; jfr 
Peterson 1981 (s. 156 f., 161 f.) om bl.a. r-bortfall i nominativ som förutsättning för övergång till svag 
nominativböjning av kvinnonamn på -huld och ds. i SAS 2 (1984) s. 16 f. om sammanblandning — efter 
r-bortfall i nominativ — av mansnamn som Pdraldr och Iröraldi. 

3 Räknar man med ett äldre *Salvesmo, förtjänar det påpekas att personnamnsforrnen Salve enligt en 
uppfattning stammar frän ett äldre *Salv2r; se därom bl.a. A. Janzen i NK 7 s. 88 f., 115, 171 med 
litt.-hänv. 

4 Jfr Hq 1 s. 233 med n. 5 om adjektiviska förledsformer som Diupa- och Hvita- framför maskulina 
efterleder. 
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ett fsv. *Salvcedh(e) < *Salv(a)ceid(i) 'edet vid sjön Salve', som efter ett av Len-
nart Elmevik påvisat mönster utvecklats till *Salva(dh); en av betoningsför-
hållandena betingad utveckling cei > ce i stavelse utan huvudtryck eller annat star-
kare tryck (efterled, senare del av förled: *Salv(a)ceid(i)s- > *Salvcets-) och se-
nare utbyte av ljudförbindelsen ceå mot ad eller hyperkorrekt skriftåtergivning 
av ä-ljudet med a är tänkbar.' Gårdnamnet Salved, Yxnerums sn, Skärkinds hd, 
östg. 1., kan enligt Gösta Franzén (i SOCig 17 s. 81 f.) innehålla mn. Salve och 
fsv. *edhe n. 'passage mellan eller utmed vatten'. Med förledsformen (*Salvadhs-
>) Salvats- i Lännanatnnet får man överväga möjligheten att -r- i Salvars- och 
Salvaren helt eller delvis beror på differentiation, riktad mot utvecklingen -ts- > 
-s(s)-. För Salvaren är fsv. *Salve(sior) efter min mening en möjlighet som inte 
är mindre sannolik än det omljudslösa *Salvir Hellquist ansätter. 

Täljaren, Lerbo och St. Malms snr, Oppunda hd (T 9GNO). Detta sjönamn har 
av Hellquist (Hq 1 s. 666 f., Hq 2 s. 14 ff.) och andra forskare förklarats som ett 
fsv. *Tcelghir utan i-omljud. Formen Tälj- är emellertid etymologiskt miss-
visande; den har undanträngt ett ursprungligare Tolgh-, belagt i bl.a. Tållgarn 
Lacus 1677 LMV C 13:35. Förleden i det med Tolgharen, Toljaren samman-
hängande Tolfta vid sjön (in tholghultum 1347 15/7 u.o. SRAp, SD 5 s. 688, i 
tolgholtum 1377 7/1 Näsby SRAp) gör det föga lockande att överväga ett om-
ljudslöst fsv. *Tolghir som använts om Täljaren.2  Något säkert exempel på att en 
osammansatt hydronym i stamform bildat förled i ett gammalt ortnamn kan jag 
inte påvisa från det på fornlämningar och ålderdomliga toponymer rika Sörm-
land.' 

Valnaren, Länna sn, Åkers hd (T 10HSV). Med Walnaren 1804 (Hermelin Nyk.) 
som äldsta åberopade skrivning håller Hellquist (Hq 1 s. 689, Hq 2 s. 19 f.) för 
möjligt att Valnaren är en dehydronymisk bildning på fsv. -nir. I RL 1560 skrivs 
sjönamnet Walnaren (f. 18 v.). Uttalet vanan (GHq 35) har upptecknats. Jag har 
förberett en särskild framställning om denna hydronym, vars tolkning erbjuder 
avsevärda svårigheter, och hoppas att senare få tillfälle att behandla namnet 
skriftligt; Valnaren ger efter min mening inget säkert exempel på oomljutt a 
framför -(n)ir. 

I det av Hellquist anförda materialet har jag sålunda inte funnit något sörmländskt 
sjönamn, för vilket en omljudslös fsv. form på -jr framstår som säker eller san- 

Se L. Elmevik i MASO 15 (1978) s. 35 ff., i sht s. 75 ff., 81 ff. om  äta > älf > alf i mindre betonad 
ställning; jfr lex. L. Hellberg i Svenska studier från runtid till nutid s. 37 ff. om  namnet Skänninge. 2 

Se S. Strandberg i NoB 60 (1972) s. 138 ff., ds. 1973 s. 9 ff. om  TäUaren, Tolgharen och Tolfta. 
Se betr. möjligheten av ortnamn i stamform som förleder Th. Andersson i NoB 67 (1979) s. 133 ff. 

och 0. Nes i NN 2 (1985) s. 11 fr. med litt.-hänv.; jfr bl.a. L.-E. Edlund i NoB 67(1979) s. 77. 
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nolik. Innan jag formulerar några slutsatser i huvudfrågan, skall jag i korthet ta 
upp ett antal av Hellquist behandlade namn från andra landsändar. 

Angarn, Rö och Skederids snr, Sjuhundra hd, Riala sn, Åkers skg, Sthlms 1. (T 
11IS0). Med stöd av sena belägg, det äldsta från 1804 (Angarn Radloff s. 13), vill 
Hellquist (Hq 1 s. 35 ff.) i första hand ansätta ett fsv. *Aghnir för detta sjönamn. 
Hydronymen har upptecknats som både Angarn och Angan, med grav accent 
(OAU). Jag skall inte här gå in på dess etymologi; namnartikeln i Hq 1 visar 
emellertid hur författaren uppställt en omljudslös -jr-form utan tvingande skäl. 
Den av Hellquist avfärdade möjligheten av ett samband med sockennamnet Angarn 
och Angarnssjön (jfr Hq 6 s. 4) i Vallentuna hd, samma län (T 11ISO), bör väl 
hållas öppen; mönsterpåverkan av ett eller annat slag kan tänkas ha ägt rum.' Be-
träffande -amn kan nämnas att Addam nordöst om sjön Angarn tidigare kallats 
Addesjön (se 8:3). 

Bjärken, Tidersrums sn, Kinda hd, östg. 1. (T 7FS0). Hellquist (Hq 1 s. 54 f., 
Hq 2 s. 9 ff.) räknar här snarast med ett fsv. *Bicerkir, således en bildning som 
bör ha uppstått under eller efter den nordiska brytningsperioden. Det är 
uppenbarligen den tidigare förekommande formen Bjärkesfall (Bjerkesfall 1882 
Rosenberg, 1885 G 36) för bynamnet Bjärkefall nära sjön som föranlett Hellquist 
att rekonstruera ett *Bicerkir. Nsv. -en i sjönamn utesluter inte möjligheten av 
fsv. -im (jfr Salvaren ovan). Äldre belägg som bierkafall 1509 12/5 Skärlanda 
UUBp och bierkiefall OH 1545:18 visar emellertid att Bjärkefall är en etymolo-
giskt riktigare nutida form än Bjärkesfall, och Hellquists omljudslösa *Bicerkir 
kan avföras ur diskussionen (se Fries 1957 s. 61 med n. 2). 

*Bir (Hq 1 s. 55 f.). Ur bebyggelsenamnet Bjädesjö, Myresjö sn, östra hd, 
Jönk. 1. (bcedhesio 1394 1/8 Vadstena SRAp, SRP 2732), är Hellquist benägen att 
extrahera den omljudslösa sjönamnsformen *Bcekir; gårdarna ligger vid Bjäde-
sjösjön (T 6ES0). Skäl att godta denna rekonstruktion finns dock inte. Se L. Mo-
berg i ANF 66 (1951) s. 44, där han uppställer den äldre formen *Bicefrusior; jfr 
DSÅ 1 s. 274. 

Dagarn, Skinnskattebergs sn och hd samt Fagersta stad, Västm. 1. (T 11FNO). 
Hellquist (Hq 1 s. 86 f., Hq 2 s. 14 ff.) ser i detta sjönamn ett till dager i betydel-
sen 'ljus, dager' bildat fsv. *Daghir, som åsyftar sjöns öppna stränder. Det med 
sjönamnet sammanhängande Darsbo har efter hans mening säkerligen haft formen 
*Daghirsbodha, tidigare *Daghisbodha. Äldre belägg för gårdens namn är bl.a. 

Se om sockennamnet Angarn Hj. Lindroth i Fornvännen 9 (1914) s. 135, 150 f., J. Sahlgren i SvBeb 
Sthhns 1. 3 s. 83, ds. i NoB 41(1953) s. 57, Calissendorff 1986 s. 29. 
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Darsboda VmH 1545:7 och darsboda VmH 1550:5 och för sjöns bl.a. Dagarn u.å. 
LMV S 2, Dagarn u.å. LMV T 1, Dagern u.å. LMV T 2 och Dagern 1692 LMV 
S 11. Upptecknade uttal för hydronymen är delgan (K. Björkman 1929, OAU, 
HS 32) och dågan, (lågan (AR 64). Darsbo ligger i vår tid någon kilometer 
från Dagarn, vid stranden av Storsjön. Ett vattendrag från Dagarn rinner ut i 
Storsjön vid Darsbo. 

Anknytningen till ordet dag(er) är sakligt tilltalande. Dagam omges av höjder 
och har tämligen stor öppen yta. Storsjön och andra sjöar i trakten har dock lik-
nande karaktär. Darsbos läge är påfallande; är det ursprungligt, bör man över-
väga om Storsjön (Darsbo siön u.å. LMV T 1, Darsbosiön u.å. LMV T 2) kan ha 
burit samma namn som Dagarn.' Den förra sjön är dock, om man vill se det så, 
en del av Vättern, vars namn kan ha betydande ålder.2  

I fallet Dagarn är det omljudslösa -jr-alternativet formellt tänkbart. Utveck-
lingen till Dars- är dock inte den man i första hand väntar sig med ett fsv. 
*Daghis- i -boda-namnet. Hydronymen är morfologiskt flertydig. Dagarn kan 
återgå på ett ellipterat *Daghsio(r), som i förledsställning (*Daghsio-, 
*Daghsios-) givit ett ä. nsv. *Daghs-. I *Daghsbo(dha) kan förleden ha omfor-
mats till Dars- genom en differentiation (reaktion och korrektion om man så vill) 
riktad mot övergången gs > ks eller kanske mot tendenser till bortfall av explo-
sivan.2  Här kan erinras om bynamnet Darsgärde i Skederids sn, Sjuhundra hd, 
Sthlms 1. (T 11JSV): det uppvisar äldre former som (in) daxgardhe 1344? A 8 f. 
31 v. (SD 5 s. 332), (in) dasghardhe 1347 29/12 Uppsala Sävstahp (SD 5 s. 743), 
(in) dasgardhe 1347 29/12 Uppsala SRAp (SD 5 s. 744), Dagxgord 1535 ghj, 
Daxgårdh UH 1540:5, Daasgårda UH 1556:1, Dalzgård 1594 Uppländska härads-
rättsdomböcker från 1500-talet s. 155 och synes innehålla mn. Dag (så LB s. 44) 
eller möjligtvis — direkt eller snarare indirekt (som reducerat ortnamn) — app. 
dag (jfr bl.a. G. Franzén 1937 s. 52 ff.) samt i efterleden gård, fsv. gard her m. 

Ett fsv. *Daghe m. — utifrån den med tiden bestämda oblika formen, *Daghan 
(jfr uttalet deigan), omformad till Dagarn genom påverkan från ordet dager, den 
närbelägna Vätterns namn och/eller andra ord — kan tänkas ha givit upphov till ett 
*Daghad 'ån från sjön Daghe' och indirekt till ett *Dagh(a)cirös 'Dagåns myn-
ning', som bildat förled i Darsbo (fsv. *Dagiwirösbödha). Det språkliga samban-
det mellan sjön och gården kan dock i stället ha förmedlats av ett *Daghsio(s)- 

1 På Hermelin Wäst. (1800) återfinns Darsbo intill Storsjön, som där kallas Darsbofjärden. Jfr Grau 
1754 s. 523. Vål Övra byn, inte så långt från Dagams sydspets, var 1964 (AR) bebyggelsen borta, men en 
hyttruin fanns på platsen. 

2  Se om Vättern Hq 1 s. 748 ff.; jfr SOSk 17 s. 45, Th. Andersson i NoB 60 (1972) s. 16 f., S. Strand-
berg i NNN s. 252 f., ds. i Probleme der Namenbildung s. 31 f. 

Jfr bl.a. Elmevik 1967 s. 86 ff., ds. i OUÅ 1974 s. 36 ff. om  differentiation i samband med ljudföljder 
innehållande s. Här kan vidare nämnas utvecklingen Käps-, Käfs- > Kärs- i Kärsön, Årdala sn, Villåttinge 
hd (se Nyström 1985 s. 31 ff.). 
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bcekker eller *Daghsiö(s)å, som efter reducering genom ljudutvecklingen givit 
*Daghs- och senare Dars- i bebyggelsenamnet. 

Till rekonstruktionsalternativen *Daghsio(r) och *Daghe för Dagarn kan stäl-
las ett fsv. *Daghur m. 'den ljusa sjön, dagsjön'; se 8.4 om sjönamn på -ur och jfr 
t.ex. förhållandet mellan fsv. staver m. 'stav' och fsv. stavur m. 'ds.'.' Samman-
fattningsvis kan här tills vidare sägas att Dagarn ingalunda utgör något säkert ex-
empel på att fsv. -ir-hydronymer kunnat vara omljudslösa.2  

Dovern, Finspångs köping, Finspånga läns hd, Östg. 1. (T 9FSO, 9GSV). Hell-
quist (Hq 1 s. 92 f., Hq 2 s. 10 ff., 16) tolkar detta namn i första hand som ett 
med det färgbetecknande ie. *dhubh- (jfr Pokorny 1959 s. 264) samhörigt fsv. 
*Duvir eller *Dovir; han får därvid anta accentbyte (till akut) och ett tidigt upp-
kommet analogiskt r-ljud i förleden av bynamnet Doverstorp (ii duwirstorpe 
1363 1/7 u.o. SRAp, SD 8 s. 338, i douwrsthorpe 1399 14/6 el. 21/6 Bråbo hdstg 
pb i Risinge kyrkoarkiv). Brevner (1942 s. 81 ff.) har dock gjort sannolikt att 
r-ljudet i Dovern tillhör stammen och inte är bevarad nominativändelse; jfr bl.a. 
Th. Andersson i NoB 60 (1972) s. 18. Den omljudslösa -jr-bildningen2  *Du-
virl*Dovir kan avföras ur diskussionen. 

Gagern, Törnsfalls sn, S. Tjusts hd, Kahn. 1. (T 7GS0). Hellquist (Hq 1 s. 163 
f., Hq 2 s. 10 ff.) tänker sig i detta fall ett fsv. *Gaghir, bildat till *gagh- i fno. 
*gagn 'emot'; hydronymen *Gaghir antas ingå i bynamnet Gagersrum vid sjön (j 
gaghursrum 1361 17/7 u.o. SD 8 s. 748, af gaulsrum 1364 22/6 Västervik 
(Gamleby) SD 8 s. 916, ] gawrsrwm 1405 23/4 Stegeholm Vikp, SDns 1 s. 446). 
Jag skall inte gå in på namnets tolkning; Jan Paul Strid ägnar för närvarande 
svenska -rum-namn en särskild undersökning. Något skäl att räkna med ett om-
ljudslöst fsv. -jr-namn bakom nsv. Gagern kan jag i varje fall inte se. Beläggen 
pekar ju snarare mot en -ura-avledning; Strid har övervägt ytterligare ett tolk-
ningsalternativ. Hjalmar Lindroth (1916 s. 26 f.) vill inte avfärda alternativet 
*Gaghir men framhåller att sjönamnet kan vara bildat till -rum-namnet. 

Galmaren, Kättilstads sn, Kinda hd, östg. 1. (Galmern, Galmären 1660 LMV D 
10, Galmaren 1880 ek, Galmaren 1926 G 45, Galmern 1966 T 7GNV). Detta 

Se F. Tamm i Uppsalastudier tillegnade Sophus Bugge s. 35, Falk & Torp 1910-11 s. 1153, Olson 
1916 s. 306, Hellquist 1948 s. 1069, L. Elmevik i NoB 63 (1975) s. 43. 

2 Tveksamhet inger inte bara den omljudslösa första stavelsen och den förutsatta förledsformen 
*Daghirs- utan också att man i * Daghir skulle ha en ia-stamsböjd hydronym med kort rotstavelse (jfr 
2.1.6). Denna sistnämnda komplikation föreligger också i andra här diskuterade rekonstruktionsfall som 
*Gaghir och *Ncetir. 

3 Då en nybildning på nom. -iR eller -jr med ia-stammamas regelrätta gamla kasusböjning föreligger, är 
det givetvis mindre adekvat att beteckna -iR, -jr som ett suffix. Av praktiska skäl talar jag dock i min fram - 
ställning om -jr som om det vore ett suffix. 
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sjönamn återgår enligt Hellquist (Hq 1 s. 165, Hq 2 s. 14 ff.) på ett omljudslöst 
fsv. *Galmir, bildat till sv. dial. galm 'skrik, rop, larm', fsax., fhty. galm 'ds.'; i 
översikten över sjönamnens bildningssätt pekar han (Hq 2 s. 15) på *Galme som 
en alternativ utgångspunkt för Galmaren. För bynamnet Galmsås vid sjön rekon-
struerar han ett fsv. *Galmis asa; Galmsås kallas emellertid galmandzaass i ett 
brev från 1510 (17/6 Stockholm LSBp). Hellquists förslag bör lämnas därhän. 
Strid (inom vars undersökningsområde Galmern faller; se 2.1.2) delar min upp-
fattning att *Galmir är en osannolik fsv. form för ifrågavarande namn; jfr Sal-
berger 1978 s. 66. 

*Gorir (Hq 1 s. 183). Hellquist framhåller att ett sjönamn *Gorir synes föreligga 
i bynamnet Gårebo, Asby sn, Ydre hd, östg. 1. (T 7FSV). Grunden för hans 
antagande är det hos Leonhard Fr. Rääf (1856 s. 269) förekommande belägget 
gorisbode, som hämtats ur SRAp 1472 5/9 Stockholm vid. 1488 29/1 Uppsala; 
originalet har på motsvarande ställe formen garisbode. Yngre belägg, t.ex. 
garraboda ()H 1545:18, saknar s i förleden. Rickard Norrby (1905 s. 24 f.) och 
senare Natan Lindqvist (1926 s. 116) och Nils ödeen (1927 s. 104) sammanställer 
Gårebo med gor(r) n. 'smuts; tarminnehåll hos kreatur; blötjord'. Skulle förleden 
verkligen innehålla ett sjönamn, kunde *Goris- vara återstoden av en med -sio(r) 
sammansatt hydronym i genitiv. Gården ligger dock inte i omedelbar anslutning 
till någon sjö (se bl.a. g& Aa 119). Trots Hellquists försvar (i SvLm 1905 s. 88 
f.) kan jag inte finna annat än att rekonstruktionen av sjönamnet *Gorir ur 
Gårebo är osannolik. 

Hallaren, Enåkers sn, Simtuna hd, Möklinta sn, övertjurbo hd, samt Sala stad, 
Västm. 1. Hellquist (Hq 1 s. 212 f., Hq 2 s. 14 ff.) uppställer ett fsv. *Hallir för 
detta namn, efter min mening dock på otillräckliga grunder. Namnet Hallaren är 
av stort intresse från principiell synpunkt. Min undersökning därav har blivit 
omfattande och framläggs därför i ett särskilt avsnitt (se 8.4). 

Hullaren (Hq 1 s. 233 f., Hq 2 s. 14 ff.). För ett hos Tham (1854-55 s. 21) 
anfört Hullaren i Rinna sn, Göstrings hd, östg. 1., överväger Hellquist den till hul 
n. 'hål' bildade fsv. formen *Hulir; han erinrar själv om svårigheten att förklara 
det långa /-ljudet med *Hulir som utgångspunkt.' Formen Hullaren har 
uppenbarligen tillkommit genom missförstånd; jfr wed Hultare Siöö ände 1684 
LMV D 83-28:1, Hultarn 1843 LMV D 83-28:2 beskr. f. 2 v. sp. 2. Sjöns nutida 
namn, Hultaren (1965 T 8ES0), är det enda upptecknade i OAU: /datan (E. 
Alm 1930). Ek 1880 har formen Hultaren. På det blad av G 44 (11.03.35) från 
1884 jag studerat är det omöjligt att säkert identifiera partiet mellan u och a i 

'Det enda i Hq 1 återgivna uttalet är Hullarn med grav accent. 
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vederbörande sjönamn. Glk Aa 140 (1907) uppvisar formen Hultaren. Bebyggel-
senamn vid sjön är Hultarstugan (Hulltarestugan 1781 LMV D 83-27:1, 
Hultarstugan 1825 KKAjb) och Hultglyttan (1880 ek; jfr ek 8E1j, 1950). Mindre 
än två kilometer sydväst om Hultaren ligger gården Höghult. Rekonstruktionsför-
slaget *Hulir bör lämnas utanför diskussionen om omljudslösa -ir-hydronymer. 

Loren, Röks, Trehörna och St. Åby snr, Lysings hd, östg. 1. (Loren 1881 ek, 
Lorasjön 1965 T 8E50). Hellquist (Hq 1 s. 356 f.), vars äldsta anförda belägg 
härrör från 1829, tolkar Loren som ett fsv. *Lor eller *Lorir. I senare arbeten 
vill Hellquist i ett fall (1918b s. 46) snarast räkna med formen *Lorir, bildad till 
ett ånamn *Lora, medan han i ett annat fall (1918a s. 37) ansätter ett fsv. *Lorin 
för sjönamnet. Någon anledning att allvarligt överväga det omljudslösa 
-jr-alternativet kan jag inte se. Sjönamnet (Loren Lacus, Loor siöen 1640 LMV D 
10:46) tycks åtminstone alternativt kunna tolkas som ellips av Lorsjön (fsv. 
*Lorosior); se Andersson 1965 s. 268 ff., i sht n. 98 (betr. bl.a. formen Lor). Jfr 
Andersson 1965 s. 270 f. n. 98, Lönnerholm 1967 s. 104 om det av Hellquist li-
kaledes (Hq 1 s. 356 f.) behandlade Lor(en) i Linderås sn, N. Vedbo hd, Jönk. 1., 
och Trehörna sn, Lysings hd, östg. 1. (T 7EN0), samt M. Harsson i Institutt for 
namnegransking. Årsmelding 1989 s. 60 ff. om  båda sjönamnen.' 

Möckeln, Degerfors köping, Karlskoga hd, och Karlskoga stad, ör. 1. (T 
10ENO, SO, SV). Den av Hellquist (Hq 1 s. 421 ff., Hq 2 s. 11 ff.) alternativt 
uppställda fsv. formen *Mukrir för Möckeln (jfr Venås 1987 s. 353) skall avföras 
ur diskussionen. Rekonstruktionen av detta *Mukrir bygger på belägget 
Mukrisbother 1268 9/4 Arnö SRAp (SD 1 s. 443) för det ortnamn som senare 
skrivs mykrisbodher 1336 21/10 Riseberga SRAp (SD 4 s. 530), (a) mOkirs-
bothom 1403 15/2 u.o. UUBp (SDns 1 s. 215) och myclessbodha 1444 19/3 
Torshälla SRAp. Se J. Sahlgren i Karlskoga historia 1586-1936 s. 28 f.; jfr 
Nordberg 1926 s. 144 f. om återgivning av y-ljud med u i fsv. skriftspråk. 

*Nafiir (Hq 1 s. 441). På mycket svag grund, det isolerade belägget naflissyo 
1347 i SD 5 s. 680, antar Hellquist att by- och sockennamnet Nävelsjö i östra hd, 
Jönk. 1., är en utvidgning av ett fsv. *Naflir; att döma av sammanhanget har han 
räknat med ett hydronymiskt *Naflir. Bebyggelsenamnet skrivs Nceuilsio o.d. i 
andra fsv. belägg, så t.ex. nevilsyo 1290 5/1 Vetlanda SRAp (SD 2 s. 88) och 
Nceuilsio 1314 11/6 Nydala SRAp (SD 3 s. 757); jfr hydronymbelägget 

Loren i Floda sn, Oppunda hd, har förmodats vara utgånget från Lor-. Eftersom detta sjönamn 
fortfarande anförs i Lor-diskussionen, förtjänar det påpekas att Lör- av allt attt döma har helt annan bakgrund; 
se S. Strandberg i NoB 74 (1986) s. 238 f. 
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Näffwelsiön u.å. LMV E 5! Att bygga rekonstruktionen av ett *Naflir på beläg-
get i SD 5 är inte befogat.2  

Noen, Adelövs, Linderås och Lommaryds snr, N. Vedbo hd, Jönk. 1. (T 7ENO, 
SO). Med sjönamnet (Noderenn SmH 1542:11:2 f. 197 r.) på ett eller annat sätt 
samhöriga bebyggelsenamn är Noby i Lommaryd (in Nodeby 1282 15/9 u.o. 
SRAp, SD 1 s. 617) och Nostorp i Adelöv (n[o]s[e]thorp 1261 9/6 u.o. SRAp, SD 
1 s. 403, Nordberg 1926 s. 87, Nosethorp avskr. av nämnda brev i örnhielms 
diplomatarium 7 s. 987). Det om Noån vid Noby använda ä. nsv. Noså (Nosåå 
SmH 1542:11:2 f. 197 r.) är sannolikt bildat till Noens namn. Hellquist (Hq 1 
s. 431 f., Hq 2 s. 11 ff.) har i sin monografi ansatt alternativen *Nodher och 
*Nodhir; i ett senare sammanhang (1918b s. 44) anger han endast formen på -jr. 
Starka skäl för att överväga det omljudslösa *Nodhir föreligger inte; se S. Strand-
berg i OUÅ 1983 s. 37 ff. 

Nätaren, Järsnäs sn, Tveta hd, Jönk. 1. (T 7ESV, SO). För detta sjönamn (Nätta-
ren u.å. LMV E 1, nätaren 1648 LMV E 13, sjön nättne Rogberg & Ruda 1770 
s. 777; ytterligare excerpter i OAU anför äldre belägg på Nätt-, men det i samma 
arkiv redovisade uttalet har långt ä-ljud) överväger Hellquist (Hq 1 s. 448, jfr Hq 
2 s. 14 ff., Hq 3 s. 58) ett till nät bildat *Nwtir, sålunda med kort rotstavelse, 
men han håller för mer troligt att Nätaren återgår på ett, likaledes kortstavigt, 
fsv. *Nwtir som ytterst hör till ie. *ned- 'fuktig; vattendrag' e.d. (jfr t.ex. Krahe 
1964 s. 47 f.). Med ett urn. *NetiaR m. som utgångspunkt skulle man dock vänta 
sig ett fsv. *Niter, nsv. *Net(0.3  För nordiska hydronymer bildade till ie. *ned-, 
urg. *net- synes man — i den mån sådana överhuvudtaget existerar — ha att räkna 
med mycket hög ålder; att anta en bildning (med -iR eller -jr) till ett *nal-
'vatten' e.d. uppkommen först efter den nordiska synkope- och omljudsperiodens 
slut är inte särskilt rimligt. Denna kronologiska svårighet kan dock kringgås i 
fallet Nätaren, om man med Hellquist (Hq 1 s. 448) tänker sig ett dehydrony-
miskt *Natir, men med en sådan förklaring följer andra problem. Det är betyd-
ligt mer tilltalande att överväga ett *Ncetr- 'vattnet', 'den våta (om stränder)' e.d. 
med -r-suffix (till *nat-)4  eller ellips av ett *Nätsiön e.d.' och senare ombildning 
till -ar(e)n. 

2 Clara Neveus, SRA, har — då jag under avhandlingsarbetets slutskede själv ej funnit lämpligt tillfälle — 
kontrolläst belägget tutflissyo i originalet (SRAp). Hon meddelade i dec. 1990 att skrivaren sannolikt avsett 
att skriva nfef-; mellan n och det vokaltecken som i SD 5 återges med a finns enligt Neveus under raden en 
del av ett sådant snedstreck som annorstädes i brevet använts vid skrivningen av x. 

3 Jfr Hesselman 1909-10 s. 37 ff. om  ljudutvecklingen i fsv. ord av typen bit. 
4 Se om Nätr-, Nätter- med den antagna betydelsen 'vatten; vattendrag' S. Strandberg i Probleme 

der Namenbildung s. 29 med litt.-hänv. 
s Jfr J. Sahlgren i NoB 23 (1935) s. 56 f. 

Se om Nävelsjö B. Ejder i SvU 21 sp. 769, af Geijerstam 1961 s. 9 f. 
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Raklången, Asby och Torpa snr, Ydre hd, östg. 1. (T 7FNV, SV). Bakom sjö-
namnets nutida form tänker sig Hellquist (Hq 1 s. 463, Hq 2 s. 11 ff.) ett fsv. 
*Raklangir; i det med Raklången samhöriga Rakstorp (Asby) ser han ett 
*Raklangisthorp. Han åberopar därvid det från Rääf (1856 s. 246) hämtade be-
lägget raklangis tOrp. I det brev Rääf återger (1443 20f7 Kalmar SRAp) motsva-
ras emellertid det förmodade -is- i -torp-namnet av ett tecken som lika gärna kan 
läsas som x. Att tolka Raklången som ett fsv. *Raklanger m. 'den långa raka sjön' 
(se Norrby 1905 s. 34 ff.) är enklare och naturligare än att ansätta ett *Raklangir 
m.; även Hellquist (i SvLm 1905 s. 89) betraktar *Raklanger som en mer tillta-
lande form än *Raklangir men han tar ändå inte (a.st.) avstånd från rekonstruk-
tionen av ett *Raklangir »u t a n omljud, som så många sjönamn på -jr». 

*Runnir (Hq 1 s. 487 f., 490, Hq 2 s. 11 ff.). Vid sjön Rummen (Rummen u.å. 
LMV G 4) i Gamleby och Odensvi snr, S. Tjusts hd, Kalm. 1. (T 7GS0), ligger 
byn Rummelsrum (Gamleby). Äldre belägg för dess namn är: rwmulsrwm (3 
ggr) 1421 2/2 Vadstena SRAp, rummelsrum ( 3 ggr) 1442 12/5 Västervik SRAp, 
rumulsrum (3 ggr) 1442 12/8 Vadstena SRAp, Rumelsrum, Rumelzrum 1445 8/3 
Västervik SRAp, Rwnnersrwm 1447 D 11 f. 114 r., Rummarsrwm 1457 ib. f. 
187 r. (A. Larsson 1971 s. 32, 88), Rummarsrwm 1466 UUB C 32 f. 7 v. Ur den 
i det kända fsv. materialet avvikande formen Rwnnersrwm 1447 extraherar Hell-
quist ett äldre namn på Rummen, fsv. *Runnir. Hjalmar Lindroth (1916 s. 61) 
räknar i stället med personnamnsförleden *Runolfs- i bynamnet. Av vikt i sam-
manhanget är givetvis att varken Hellquist eller Lindroth synes ha känt till något 
äldre belägg än Rwnnersrwm 1447. Den fortsatta behandlingen av Rummelsrum 
och Rummen lämnar jag åt -rum-namnsforskaren Jan Paul Strid (se ovan); jag 
nöjer mig med konstaterandet att det omljudslösa *Runnir kan lämnas utanför den 
fortsatta diskussionen. 

Saden (Salen), Fagerhults sn, Handbörds hd, Kalm. 1. (L., St. Saden 1932 G 21, 
Salen T 5FNO). Formerna Sa(d)en och Salen påträffas båda i OAU. Bebyggelsen 
Sadeshult vid sjön har i talspråket kallats både Sahult och Sadeshult (OAU). 
Enligt Hellquist (Hq 1 s. 515 f., Hq 2 s. 22) kunde man här uppställa två olika fsv. 
former, *Sadhir och *Sadhe. Det omljudslösa alternativet får dock betraktas som 
mindre sannolikt; i SmH 1542:11:2 finner man beläggen Sadåss (f. 94 v.), Sa-
dassiöö, Sadasiöö (f. 95 r.), Sadaåå och Sadhann (f. 95 v.) och på LMV G 4 
(u.å.) Sahult. Hellquist hänvisar själv till en form Savehult från 1540. I OAU-
uppteckningarna för -hult-namnet är förleden Sa- mycket bättre styrkt än Sades-. 
Vid bedömningen av formen Sades- bör man väl inte förbise att Sadeshult varit 
säteri (AF 4 s. 1484). 

Saljen, Nye, Skirö och Stenberga snr, östra hd, Jönk. 1. (T 6FSO, SV). Med 
detta sjönamn (Salgen u.å. LMV E 4, Salien 1688 LMV E 25) sammanhänger det 
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fsv. ånamnet *Salgha. I Hq 1 (s. 519 f.) antar Hellquist att Saljen kan återgå på ett 
fsv. *Salgher eller möjligen en annan a-stam (jfr Hq 2 s. 30). För det med Saljen 
samhöriga gårdnamnet Salshult i Stenberga har han senare (1948 s. 883) ansatt 
ett fsv. *Salghshult eller — vilket ger namnet intresse i detta avsnitt — fsv. 
*Salghishult. Materialet för Saljen, *Salgha och Salshult ger inte anledning att 
mer allvarligt överväga ett fsv. *Salghir m. bakom Saljen. 

Solaren, Djursdala sn, Sevede hd, Locknevi sn, S. Tjusts hd, Kahn. 1. (T 7GSV). 
En by vid sjön heter Solsebo (Djursdala). Tänkbara fsv. former av sjöns namn är 
enligt Hellquist (Hq 1 s. 562 f., Hq 2 s. 14 ff.) *Solir och *Solsio(r). Av dessa är 
*Solsio(r) att föredra (se nedan). 

Strångeln, Kyrkhults sn, Listers hd, Blek. 1., örkeneds sn, Ö. Göinge hd, Krist. 
1. (Hq 1 s. 582 f.). Ifrågavarande sjö heter Strängeln (1964 T 3ENV). I uppteck-
ningarna från Kyrkhult och örkened är Strängeln men inte Strångeln dokumen-
terat (OAU). Äldre belägg är bl.a. Strängelen 1684 KrA Top. XVIII:! och 
Strengelen 1709 LMV I 20-26:1. Hellquist (a.st.) kan tänka sig att ett fsv. 
*Strangir givit Strångeln. John Kousgård Sorensen (DSÅ 6 s. 370 f.) sam-
manställer hydronymen med da. dial. strcengel 'stake; hösträng' m.m. och no. 
strengjel 'lång, tunn stång eller stock'; jfr Sandekull u.å. s. 8. Hur formen 
Strångeln uppkommit må här lämnas därhän (jfr DSÅ 6 s. 371); något gammalt 
*Strangir finns dock inte anledning att räkna med. 

Vångaren, Gladhammars och Törnsfalls snr, S. Tjusts hd, Kahn. 1. (T 7GS0). 
Detta sjönamn går enligt Hellquist (Hq 1 s. 732 f., Hq 2 s. 15 ff.) sannolikt till-
baka på ett till vång bildat fsv. *Vangir. Hydronymen (Wångaren u.å. LMV G 4) 
kan emellertid antas höra samman med bebyggelsenamnet Vångsunda (Törnsfall) 
vid sjön, under medeltiden skrivet (j) wapnsundom 1381 29/6 Västervik (Gam-
leby) SRAp (SRP 1599), (j) vqpnasundom 1382 7/6 Västervik (Gamleby)? SRAp 
(SRP 1726) och (j) waknasundom 1442 12/5  Västervik SRAp. Man har att utgå 
från ett fsv. Vapn- som utvecklats till Vakn- (jfr fsv. vakn n. 'vapen', sv. dial. 
våkenhus, vånghus 'vapenhus'); se S. Strandberg i SaoS 1985 s. 96, ds. i JHÅ 
1987 s. 33. Någon omljudslös -jr-bildning behöver man inte anta. 

Välen, Fagerhults sn, Handbörds hd, Kahn. 1. (T 5FNO). Äldre belägg för det 
med Välen (väliin SmH 1538:4 f. 18 v., välen SmH 1541:11 B:4 f. 47 r.) sam-
manhängande bynamnet Välsnäs är welingxnees 1354 19/1 Stockholm SRAp (SD 
6 s. 473), velisnes SSJ 1515 f. 8 r. och Vellisnes SmH 1538:4 f. 18 v. Skriv-
ningen valisnceces (2 ggr) 1343 14/9 Fiholm SRAp (SD 5 s. 191) för samma be-
byggelse (jfr SD 6 s. 473 f., SRP 153) har föranlett Hellquist (Hq 1 s. 687 f., 734 
f., Hq 2 s. 11 ff.) att vid sidan av *Vcelinger ansätta ett fsv. *Valir för Välen. 
Också Nils ödeen (1927 s. 225 f., 292) räknar med ett äldre *Valir. Att utifrån 
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detta valisnceces ansätta ett *Valir för Välen förefaller dock inte motiverat. Trots 
skrivningen från 1343 ligger det närmare till hands att överväga ett *Vcelir eller 
en annan form på *Wel- (se S. Strandberg i OUÅ 1983 s. 53 f., 57 f.). 

Älmaren, Hallingebergs sn, S. Tjusts hd, Kahn. 1. (T 7GS0). Hellquist (Hq 1 
s. 780, Hq 2 s. 15 ff.) sammanställer denna hydronym med bynamnet Älmarsrum 
vid sjön (j elmesrwm 1382 7/6 Västervik [Gamleby]? SRAp, SRP 1726). Han 
utgår ifrån att sjön i fsv. tid burit namnet *,Elmir och framhåller att trädbeteck-
ningen alm tycks ligga närmast till hands bland tänkbara grundord.' Två alter-
nativa förslag han framställer är här intressanta framför allt därigenom att de 
visar hur naturligt det varit för Hellquist att räkna med omljudslösa 
-ir-hydronymer. Han håller för möjligt att Älmaren är ett omljudslöst -jr-namn 
innehållande det med alm avljudande elm- som anses föreligga i västgennanska 
språk' och vill inte heller utesluta möjligheten att *,Elmir är bildat till en obruten 
form av det jalm- 'buller, stoj' som föreligger i Hjälmaren, fsv. *Ialman (jfr Hq 
1 s. 279 f.). Det förefaller dock onödigt att mer ingående överväga de senast 
anförda alternativen, när de välbekanta orden alm m. och älme n. 'almträ; alm-
bestånd e.d.' finns att tillgå på nära håll.' Skulle växtbetingelserna för alm vid 
Älmaren vara mindre gynnsamma — detta träd trivs enligt uppgift mindre bra vid 
vatten' — är det tilltalande att härleda sjönamnet ur Älmarsrum, som då får antas 
vara sammansatt med älme 'almbestånd' eller ett toponymiskt */Elme n. av 
samma innebörd.' Efter att i Hq 2 (s. 14 f.) ha presenterat en stor mängd sjönamn 
på -aren framhåller Hellquist att det bland dessa finns endast två, »som bevisligen 
utgå från en fsv. form på -jr, nämligen Mälaren, fsv. Mcelir, ock Älmaren (: fsv. 
Elmesrum)»; efter Sahlgrens utredning av ellipsens (reduktionens) verkningar i 
svenska sjönamn kan inte heller Älmaren anföras som ett säkert exempel på fsv. 
-jr i -aren-namn. Det väsentliga i vårt sammanhang är att en omljudslös bildning 
på fsv. -ir bakom Älmaren ter sig osannolik. 

I sin översikt över sjönamnens bildningssätt tar Hellquist (Hq 2 s. 13, 15 f.) upp 
-jr-namn med oomljudd rotstavelse »såsom *Bcerkir, Meljr, fno. *Aspir — andra 

s Med ett toponymiskt *,Elme n. som utgångspunkt blir den väntade kompositionsformen */Eimis-. De 
avledda appellativen birke, eke osv, visar stark tendens att ha stamform i förledsställning i ortnamn. Se i 
denna fråga Fries 1957 s. 87 ff.; jfr Lindroth 1916 s. 22 om Älmarsrum samt L. Hellberg 1967 s. 151 ff. 
om  Ekes- i ortnamn. 

1 Jfr Lindroth 1916 s. 22, Moberg 1947 s. 53 och Hellquist 1948 s. 1432. Moberg är böjd att utgå från 
app. älme 'almdunge'. 

2 Se om västgerm. elm- Hellquist 1948 s. 13, Onions 1969 s. 307, Seebold 1989 s. 748. 
3  Se Fries 1957 s. 101 ff. om  elm, älm. 
"Se SOSk 7 s. 16; jfr Th. Andersson i NoB 60(1972) s. 42 ff. 
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mera osäkra att förtiga» (inget av de tre anförda exemplen är säkert`). Han fram-
håller som mycket möjligt att sådana namn i allmänhet uppkommit efter i- omlju-
dets verkningsperiod och sålunda är förhållandevis unga men vill också räkna 
med möjligheten att det omljudslösa tillståndet beror på att en a-vokal föregått 
ia-suffixet (jfr Hq 5 s. 112); det sistnämnda alternativet har dragits fram både 
tidigare och senare, när man sökt förklara frånvaron av omljud i nordiska namn 
på -(n)ir.2  Vid behandlingen av -aren i sjönamn anför Hellquist (Hq 2 s. 15) som 
exempel på -ir-bildningar utan omljud Dovern (*Duvir) och Mälaren (Mcelir); i 
Dovern är dock r-ljudet av allt att döma radikalt, och Mehr saknar beviskraft i 
sammanhanget (se ovan). 

Två av förklaringarna, kanske mycket väsentliga, till Hellquists påtagliga benä-
genhet att räkna med omljudslösa -ir-bildningar är som det synes förekomsten av 
västnordiska bildningar som Glasir, Hrungnir och Kvasir (se Hq 2 s. 13; jfr 
.I6hannesson 1927 s. 53 f.) och tidiga tollmingar av vissa norska ortnamn. En vik-
tig roll kan också den av Hellquist återgivna och godtagna härledningen av Mäla-
ren ur *ml 'sandbank' (*melha-) ha spelat. Den för svenska sjönamn (och andra 
naturnamn) utmärkande bristen på gamla belägg kan ha lett till att just det väl-
dokumenterade Mcelir blivit en av grundvalarna för antagandet att nsv. -aren i 
allmänhet återgår på fsv. -ir (se 8.3). Fno. *Aspir och fsv. Mcelir åberopas upp-
repade gånger i Hellquists monografi (se t.ex. Hq 1 s. 19, 81), där även fno. Lau-
fir (*Laufir) förekommer (Hq 1 s. 165, 270, 303, 419; jfr NG 6 s. 182). 

Bristen på belysande belägg har givetvis varit av vikt vid Hellquists rekon-
struktioner; med tillgång till det nuvarande materialet i OAU för namn som 
Nävelsjö och Rummelsrum hade han, vågar man anta, aldrig uppställt formerna 
*Naflir och *Runnir (se ovan). Hans uppfattning att -aren i stor utsträckning 
(flertalet av de många i Hq 2 s. 14 f. uppräknade namnen) efterträtt äldre -jr har i 
förening med hans allvarliga underskattning av ellipsens betydelse rimligtvis haft 
betydelse för hans tendens att överväga omljudslösa -jr-alternativ i fall, där detta 
ter sig mindre tilltalande eller alldeles onödigt. 

Redan 1907 betonar Albert Kjxr (i NG 6 s. 182) att det är mycket osäkert, om 
fornnorskan ägt sjö- eller fjordnamn på -jr utan i-omljud, »ialfald forsaavidt som 
de ere afledede af Fxllesord». Beträffande det för Hellquist i hans stora mono-
grafi av allt att döma viktiga exemplet *Aspir (nu Asperen) framhåller han att 
sjöns äldre namn varit Aspi och att formen Asperen kan ha uppstått senare under 

1 Se Hq 1 s. 81 f., Hq 2 s. 10, 12 if., I. Moder i NoB 37 (1949) s. 4 n. 18 om Bärkern (fsv. *Bierkir 
enligt Hellquist), nu Bjärkern (T 7GNV). Vid sjön påträffas bebyggelsenamnet Björkfors (in birkyffors 
1295? 28/12? Linköping A 9 f. 113 r., SD 2 s. 200); ett äldre uttal av sjönamnet är b2rIt.tat (RK 28). Om 
Mälaren se ovan i detta avsnitt samt 8.3, om *Aspir nedan. 

2 Se Sievers 1894 s. 135 if., 148 ff., Hq 2 s. 20, Noreen 1923 § 370 anm., 371, Indreb0 1924 s. 259; 
jfr Krause 1944 s. 230 f. 
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påverkan från namn som Lyseren, LOperen och Oieren (jfr ds. i Beskrivelse av 
Numedalslaagen s. 273 f. om Hajeren och Asperen samt NG 1 s. 182 och Indreb0 
1924 s. 259 och Hellquist 1948 s. 1432). Gustav Indrebo (a.st.) räknar med om-
ljudslösa namn på -jr (no. -eren) och nämner som tänkbara orsaker till det ute-
blivna omljudet sen namnbildning (så betr. tjärnnamnet Ause, återfört på ett fno. 
*Ausir, ds. 1924 s. 13), analogisk omdaning av andra stambildningar till 
-jr-l-eren-namn och avledning med -aia-suffixet. Det omljudslösa -jr-alternativet 
har inte varit främmande för Lindroth (1916 s. 26). Samma attityd intar Assar 
Janzat (i NoB 23, 1935 s. 4 f.) vid rekonstruktionen av ett dehydronymiskt 
*Fund(r)ir ur gårdnamnet Funneshult i Forshälla sn, Inlands Fräkne hd, Göteb. 1. 
»Att sjönamnet icke företer omljud bereder ingen svårighet», heter det hos 
JanzU. »Sådant är synnerligen vanligt i sjönamn avledda av vattendragsnamn.» 
Han hänvisar till Hq (2 s. 13) och Noreen (1923 § 370 f.). Verner Ekenvall har 
senare (i OGB 11 s. 7) avvisat Janzais förslag; han framhåller att samtliga de 
omljudslösa ja-stammar Hellquist (Hq 1-6) räknat med är tvivelaktiga. I sin dok-
torsavhandling (1942 s. 80) betraktar Ekenvall Hellquists alternativa rekonstruk-
tion av ett *Solir för Solaren som omöjlig; han betonar emellertid att frågan om 
ja-stammar utan omljud knappast är slutgiltigt behandlad. Vid förklaringen av ett 
närkiskt Botaren uttalar sig Brevner (1942 s. 75 f.) förbehållsamt om det om-
ljudslösa -jr-alternativet; skall detta komma ifråga, understryker han, måste av-
ledningen antas vara sen och analogisk. I NoB 37 (1949) s. 2 ff. ställer sig Ivar 
MooMer helt avvisande till möjligheten att abstrahera ett *Angir ur Ankarsrum i 
Hallingebergs sn, S. Tjusts hd, Kalm. 1. (jfr M. Wahlberg i Uppsalastudier i 
namnforskning s. 136). Även i svenska arbeten från 1970- och 1980-talen kan 
man belägga en positiv attityd till det omljudslösa -jr-alternativet. Bror Lindén (i 
NoB 65, 1977, s. 96) håller för möjligt att räkna sjönamnet Gagnern i Tömsfalls 
sn, S. Tjusts hd, Kalm. 1. (Gagnaren T 7GS0), och Gagern i samma socken som 
omljudslösa -jr-namn (att i varje fall Gagern har annan bakgrund är dock uppen-
bart, se ovan; jfr I. Mod&r i NoB 37, 1949, s. 4 n. 18 betr. Gagnern). Enligt 
Hellquist (Hq 1 s. 773) har man att snarast välja mellan fsv. *Asne och *Asnir för 
det välkända Åsnen i Småland; 1983 föredrar Göran Hallberg (s. 113) rekon-
struktionen fsv. as 'ås' + -nir. Se vidare Pamp 1988 s. 96, där det framhålls att 
sjönamn på fsv. -jr kan vara bildade med eller utan i-omljud. I Ti afhandlinger 
(s. 253) tänker sig John Kousgård Sorensen möjligheten av ett hydronymiskt 
*Fundir på Själland; tolkningen avvisas senare i DSÅ 2 (s. 162 n. 1), där samme 
författare framhåller att det av Janz&I föreslagna *Fund(r)ir med rätta avfärdats i 
OGB 11. För det ovannämnda norska Asperen räknar man ännu i NSL (s. 61) 
med ett fno. *Aspir, »ej nyare ia-avleiing tu l trenamnet asp». 

Jag har i tidigare sammanhang haft anledning att ta ställning till möjligheten av 
omljudslösa -jr-avledningar (i NoB 71, 1983, s. 148 f. med n. 65, i OUÅ 1983 
s. 38 f., 42, 47, och i SaoS 1985 s. 96). Också i föreliggande avhandling är frågan 
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aktuell (se diskussionen om Fjälaren i kap. 2). Jag har därför funnit det lämpligt 
att här ägna Hellquists -ir-tolkningar en särskild undersökning. Att han varit allt-
för benägen att räkna med omljudslösa -ir-hydronymer kan slås fast. Inget av 
hans hithörande sörmländska exempel är säkert eller ens sannolikt. Från det på 
-aren-hydronymer så rika Sörmland kan jag överhuvudtaget inte påvisa något 
sjönamn, för vilket en omljudslös fsv. form på -jr framstår som trolig; det sörm-
ländska -aren-materialet tyder således inte på att sjönamn kunnat bildas med 
4R-suffixet efter omljudstidens slut.' I ett stort antal fall från andra landsändar 
har det visat sig att omljudslösa 4r-rekonstruktioner som Hellquist gjort är otänk-
bara eller i varje fall mindre tilltalande.' 

Utan fortsatta undersökningar anser jag mig inte kunna utesluta möjligheten av 
omljudslösa -jr-bildningar bland svenska sjönamn? Diskussionen kring den ur-
nordiska formen holtijaR (Gallehushomet) erinrar om att -ia-avledda ord kan 
ha tillkommit efter omljudsperiodens början.' Här kan också anföras det SkalmiR 
man räknat med i danskt material (DOP 1 sp. 1252, Hald 1971 s. 73 f.; jfr LB 
s. 228, DS 9 s. 83, DS 17 s. 208, DSÅ 6 s. 101 f.). Två småländska sjönamn, 
Flocken i Karlstorps sn, östra hd, Jönk. 1. (T 6FS0), och det nyss anförda Åsnen 
(T 4ENO, SO) kan nämnas som exempel på fall, i vilka det omljudslösa 
-nir-altemativet åtminstone inte bör avfärdas utan fortsatta undersökningar.5  En 
fråga som kräver särskild uppmärksamhet är om -nir-hydronymer skiljer sig från 
namn på enbart -jr i fråga om just omljudet (jfr bl.a. Hq 2 s. 20). Av de resultat 
jag nått beträffande namn på -aren vågar jag dock dra vissa slutsatser av generell 
räckvidd. Vid tolkningen av omljudslösa sådana namn måste man efter min 

2 Bakom en form som Sångaren, Malingsbo sn, Västerbergslags ds. tg, Kopp. 1. (T 11FNO), för att ta 
en exempel utanför Hellquists undersökningsområde, har man inte anledning att a priori allvarligt överväga 
en fsv. -ir-forrn; se S. Fries i NoB 78 (1990) s. 33 ff. om  denna hydronyrn. 

3 Värt att undersöka ytterligare är också i vilken utsträckning den svenska hydronymin innehåller 
ia-stamsböjda maskulina hydronymer med kort rotstavelse; jfr i denna fråga 2.1.6 ovan med hänv. till bl.a. 
L. Elinevik i Old Norse and Finnish religions and cultic place-names s. 499. Här kan nämnas att sjönamnet 
Spånen (sAnanl. Härenstam 1936, OAU) i Alvesta köping och Lekaryds sn, Allbo hd, samt Öja sn, 
Kinnevalds hd, Kron. 1. (T 5ES0), efter Uppsalaforskaren Staffan Fridells mening sannolikt återgår på ett 
fsv. *Spinir, bildat med 4a-suffixet till den umordiska motsvarigheten till det kortstaviga fsv. spini m. 
'spene'. Fridell åberopar en skrivning med spinis- frän 1450 för bebyggelsenamnet Spåningslanda vid sjön 
(Alvesta). Hans tolkning är topografiskt tilltalande (spenliknande näs). Man bör dock inte bortse från bl.a. 
möjligheten att ett fsv. *Spinasio(r) givit nsv. Spönen och att ett äldre *Spinasio(s)- i -landa-namnet hunnit 
utvecklas till Spines-ISpinis- vid 1400-talets mitt. Fridell kommer sannolikt att behandla Spånen i en 
framtida uppsats. 

4 Se om formen holdjaR bl.a. H. Andersen i Aarbtåger for nordisk oldkyndighed og historie 1961 s. 90 
f., 95 ff., Krause 1971 s. 28, 46, 70, 148, Melefors 1983 s. 25 f. och Kousgärd SOrensen 1984 s. 33 ff. 
med litt.-hänv.; jfr Krause 1944 s.231. s Se om Flocken Hq 1 s. 130, Hq 2 s. 18, Lindroth 1916 s. 24, ds. 1931 s. 90. Påpekas bör att -n-
i ordslutet -nir (-naren) inte alltid behöver tillhöra ett suffix; se Hq 2 s. 18 ff., von Friesen 1924s. 122, 
Indrebo 1924 s. 259, Kousgärd SOrensen 1984 s. 42 ff. 

1 Jfr bl.a. Hq 5 s. 112 betr. -ia-/-iR-avledningamas kronologi. 
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mening ha starka skäl för att räkna med -ia-/-ir-avledning i fall då det finns god-
tagbara alternativ. Om ett sörmländskt sjönamn på nsv. -aren kan förklaras som 
omvandling av antingen en an-stam (i oblik form) eller en ellips,' är detta alter-
nativ principiellt att föredra framför ansättandet av en omljudslös fsv. form på 
-jr. Etymologiskt dunkla sjönamn på -aren, -en eller -ern med ordslutet omedel-
bart föregånget av rotstavelse med oomljudd men för omljud mottaglig vokal bör 
inte a priori antas vara avledda med 

8.3. Svarar nsv. -aren i regel mot fsv. -jr? 

Som sjönamnsforskare har jag gång på gång ställts inför frågan om ordslutet 
-aren i sjönamn motsvarar fsv. -jr eller har annat ursprung; den är av betydelse 
för bl.a. tolkningen av Fjälaren, som här behandlas i kap. 2. Jag anser mig inte 
kunna kringgå ämnet i föreliggande avhandling, även om det är otänkbart att här 
behandla det i sin helhet. Att -aren i hydronymin kan ha efterträtt fsv. -jr är 
uppenbart. Mälaren är ett ofrånkomligt exempel (se 8.2. samt nedan); nämnas 
kan också den om Vänern använda formen Vänaren (SOÄ 12 s. 157 f., Sahlgren 
1912-35 s. 90).2  Lika klart är emellertid att -aren inte alltid svarar mot fsv. -jr 
(jämte bestämda artikeln). Med hjälp enbart av nu tillgängliga fsv. belägg kan jag 
inte visa hur vanlig utvecklingen -jr> -aren varit; nysvenskt material blir därför 
av stor vikt i detta fall. 

I översikten över sjönamnens bildningssätt upptar Elof Hellquist (Hq 2 s. 14 
ff.) en mängd sjönamnsformer på -aren. Dessa redovisas under »avlednings-
ändelsen» -jr, urn. -iaR, emedan, enligt författaren, »de flästa af dem säkerligen 
utgå från äldre former på - jr» (se även Hq 1 s. 280, Hq 2 s. 9; jfr Hellquist 1918a 
s. 41). Sin nu citerade, vittgående slutsats drar Hellquist trots att han (s. 14-18) 
bland de anförda -aren-namnen (bildningar på -naren behandlas i ett särskilt 
avsnitt, s. 18-20) anser sig kunna påvisa endast två säkra exempel på korrespon-
densen -jr: -aren; det ena av dessa, Älmaren, saknar beviskraft (se 8.2). Bland 
-naren-namnen anför han som -(n)jr-namn Näsnaren, vars ursprung dock inte är 
säkert fastställt (se nedan), och det nyssnämnda Tämnaren. 

1 Jfr 4.4 betr. uppfattningen av former på -an och vidare bl.a. Sahlgren 1912-35 s. 32 f. om 
behandlingen av ellipterade sammansättningar och H. Ståhl i NoB 70(1982) s. 15 om behandlingen av sjö-
namn på -se som an-stammar. 

2 Fsv. -jr har man räknat med också i det norduppländska Tämnar e n (Hq 1 s. 667 f., Hq 2 s. 19 f., 
B. Flemström i NoB 49, 1961, s. 9 ff., L. Moberg i SaoS 1961 s. 57 f.); en hydronym på fsv. -ir är Äm-
maren (Ämmern) i Kinda hd, Östg. 1. (Mattisson 1986 s. 188 ff.). 
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Utvecklingen fsv. -jr > nsv. -aren i sjönamn har även senare forskare räknat 
med. Se t.ex. Sax&I 1910 s. 73, Sahlgren 1912-35 s. 90, B. Hesselman i Svenska 
studier tillägnade Gustaf Cederschiöld s. 410, Karsten 1921 s. 434, Indrebo 1924 
s. 257, Brevner 1942 s. 75, Hesselman 1948-53 s. 158, G. Widmark i NoB 49 
(1961) s. 131 ff., Mattisson 1986 s. 189 och Pamp 1988 s. 96. Jfr Indrebo 1924 
s. 255 ff. om  -eren och -aren i norska sjönamn; där sägs (s. 259) om de gamla 
namnen på -jr att den »nxmaste arvtakaren etter denne store gruppa er den namn-
flokken som formelt skil seg tydelegast ut i nynorsk, nemleg namni paa -er(e)n». 
Mig veterligen har ingen bestritt att ett samband föreligger mellan fsv. -jr (um. 
-iaR) och nsv. -aren. Jöran Sahlgren (a.st.) framhåller att ett stort antal tvåstaviga 
sjönamn med grav accent i Uppland, Sörmland, Närke m.fl. landskap fått sina 
»ursprungliga ändelser hypersvecistiskt utbytta mot ändelsen -aren» och anför 
därvid som exempel bl.a. ja-stammarna Mälaren och Vänarn (Vänern). 

I den omfångsrika, alfabetiskt uppställda huvuddelen av Hellquists monografi 
(Hq 1 s. 17-812) förekommer inte mindre än 45-50 sörmländska sjönamn eller 
sjönamnsformer på -aren som uppslagsord (hänvisningsformer medräknade)! 
Hellquist redovisar ett klart större antal sådana -aren-namn från Sörmland än 
från något annat svenskt landskap. Hans material från detta område kan utökas 
med andra -aren-former. Vid undersökningen av ifrågavarande namntyp bör 
sålunda de sörmländska hydronymerna tillmätas avsevärd vikt, särskilt som 
Sörmland ligger mellan Uppland, Västmanland och Östergötland, varifrån Hell-
quist också anför särskilt många -aren-former. Även Småland har många -aren-
exempel i Hq 1. En överväldigande majoritet av samtliga berörda -aren-former i 
Hq 1 är hämtade från de fem här nämnda landskapen, som ju bildar ett samman-
hängande, östligt orienterat område mellan Skåne och Norrland.' 

Jag har i föregående avsnitt sökt visa att rekonstruktioner av omljudslösa sjö-
namn på fsv. -jr bakom nsv. -aren-former i åtminstone Sörmland måste tillgripas 
med stor försiktighet. Från detta landskap känner jag inget sjönamn för vilket en 
omljudslös fsv. -jr-form ter sig säker eller sannolik. Jag räknar sålunda inte i 
något sörmländskt fall med utvecklingen -jr> -aren/-ern i namn som har a, o, u, 
å, brytningsdiftong, ju som antas motsvara eller kunna motsvara urn. eu  eller ä 
som antas motsvara eller kunna motsvara um. i den namndel som står omedel-
bart framför ordslutet -aren eller -ern, dvs, namn som Akaren (se 8.2), Bastaren 
(se 4.2), Fjälaren (se kap. 2), Hackaren (Hackarn 1717 LMV C 17) i Husby- 

Det rör sig i flera fall om -aren-former som inte är de nu vedertagna kartformema för namnen i fråga. 
2 Svårigheten att utan vidare avgöra om -aren i vissa namn tillhör (utgör) ursprunglig senare led eller inte 

gör det i sin tur svårt att exakt ange antalet -aren-former för respektive landskap, något som dock i detta 
sammanhang inte spelar så stor roll. Namn vilka av Hellquist bedömts som sammansatta med -maren har 
inte medräknats. Även andra förhållanden komplicerar bedömningen. 
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Rekarne sn, österrekarne hd (T 1OGS0),1  Hjularen (se 4.6), Kolsnaren,2  Mals-
naren? Måsnaren (se 8.2), Valnaren (se 8.2) eller fall med -ern som Dunkern,4  
Gorgern,5  Skundern6  och Tovern.2  För vissa sådana -aren-hydronymer kan annan 
bakgrund säkerställas eller göras sannolik (se nedan). 

Hellquist har övervägt, förmodat eller förutsatt existensen av vissa sjönamn på 
-ar(en) som med sannolikhet eller säkerhet aldrig existerat i det talade språket; 
sådana är det ena av två anförda Eknaren i Lids sn, Rönö hd,s  Okar (Okern) i 
Sundby sn, Österrekarne hd,9  och Vinaren i Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlrns 1.'°  
Att den sent uppträdande formen Rickaren (i stället för Ricksjön, Gryts sn, Daga 
hd) bottnar i ett misstag framhåller han själv (Hq 1 s. 473 f.). Det ur Vammeln 
(fsv. *Vamol enligt Hellquist) troligen ganska sent framväxta Valdemaren är 
resultatet av sekundär semantisk motivering eller skenmotivering." 

Från forskningshistorisk och principiell synpunkt är sjönamnet Orrhammaren i 
Mellösa sn, Villåttinge hd, och Flens stad (T 1OGS0) av stort intresse. Vid sjön i 
fråga ligger gården Orrhammar (ii orambrum 1367 24f7 Oppunda hdstg SRAp, 
SD 9 s. 251). Hellquists (Hq 1 s. 455 f., Hq 2 s. 5) behandling av denna hydronym 
visar författarens obenägenhet att räkna med ellips; han framhåller visserligen 
möjligheten att Orrhammaren (Orhammaren) ursprungligen avsett någon närbe-
lägen lokalitet »ock att sålunda t. ex. gårdnamnet Orambra är äldre än sjönamnet» 
men synes mera böjd att anta en formellt primär sjönamnsbildning sammansatt av 
fsv. *ork och hamar, »ett slags tautologisk bildning». Sjön har tidigare benämnts 
Orhammaren (2 ggr, 1636 LMV C 4:30) och Orhammars sjön (1630-t. LMV C 
4:121); jag ser ingen anledning att tolka namnet som annat än ellips av ett for-
mellt sekundärt Orhammarssjön.12  Formellt sekundära, ellipterade sjönamn är 

Jfr Hq 1 s. 209 betr. detta sjönamn (Hackern). 
2 Se om Kolsnaren S. Strandberg i Probleme der Namenbildung s. 34. 
3 Se om Malsnaren S. Strandberg i NNN s. 255. 
4 Se om Dunkern Hq 1 s. 96 f., Hq 2 s. 7 f., S. Strandberg i Ett stycke Sörmland s. 404 ff., ds. i NNN 

s. 255 f., 259. 
s Se S. Strandberg i SaoS 1985 s. 75 f. om Gorgern; jfr formen Händern ib. 
6 Se Hq 1 s. 547, Brevner 1942 s. 111,S. Strandberg i NoB 71 (1983) s. 143 f., 147 ff. 
7 Se S. Strandberg i SaoS 1985 s. 75 f. 
s Något Eknaren i det nutida Lid vid sidan av det Eknaren som avser en sjö i Lids, Ludgo, Runtuna och 

Spelviks snr (T 9HNV), har jag inte kunnat belägga. Hellquists form (Hq 1 s. 104) är hämtad frän G 
IV.Ö.33 (G 66), där sjön Glottran i Lid på 1872 års kartblad kallas Eknaren ; jfr Sahlgren 1912-35 s. 46 f. 
1908 Ars reviderade utgåva av samma kartblad har formen Glottran för motsvarande sjö; på glk Aa 24 
(1867) kallas vattensamlingen Glottra Sjön. 

9 5e S. Strandberg i OUÅ 1983 s. 85 f. om det felaktigt fönnodade sjönamnet Okern (Okar). 
10 Se S. Strandberg i SaoS 1985 s. 92 ff. 

Se om Valdemaren (Vammeln) Hq 1 s. 690 (felaktigt numrerad med 890), Hq 2 s. 33, S. Strandberg 
i SaoS 1988 s. 125 ff. Om termerna sekundäre semantische Motivierung och Scheinmotivierung se 
Th. Andersson i Sprachkontakt im Wortschatz s. 55 ff. 

12 Se L. Hellberg i NoB 30(1942) s. 125. 
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också Klevhammaren (Klöfhammarn 1716 LMV C 46-31:1) vid bebyggelsen 
Klevhammar i Mellösa sn och Örhammaren (örhameren 1637 LMV C 4:152-53) 
i samma socken (T 100S0); i varje fall det senare tycks vara bildat till ett natur-
namn. 

Namn som Klevhammaren, Orrhammaren och Örhammaren innehåller visser-
ligen ett -aren av helt annan genetisk karaktär än det i Hjälmaren eller Mälaren 
men kan ändå ha bidragit till att befästa intrycket av -aren som ett typiskt sjö-
namnselement. Detsamma gäller om sjönamn som Bagaren och Finkaren; de 
anförda namnen har direkt eller indirekt bildats till app. bagare (möjl. använt 
som binamn) respektive inbyggarbeteckningen *finkarl.' Jfr Indrebo 1924 s. 257 
(med bl.a. exemplet Piperen) om norska namn på -eren med icke suffixalt -r-. 

I ett fall som Myssjaren, Åkers sn och hd (T 10HSV), kan alternativet -jr (-iR) 
uteslutas av ljudhistorisk-formella skäl. Hellquist (Hq 1 s. 414,798, Hq 2 s. 14 ff., 
24) är benägen att se detta sjönamn som ett analogiskt ombildat *Mysia (fsv. 
*Mysi, -ja) med fsv. mos n. 'mossa; mosse' som bas men tillfogar att Myssjaren 
även kan vara ett omvandlat *Myssio(r). Han åberopar belägget Myssiaren hos 
Wilhelm Tham (1852 s. 168). Tidigare former är: mussennn SSJ 1502 s. 25, mu-
sen SSJ 1515 f. 13 v., Musenn 1531 SRA jb Kungliga arkiv 1, Mussen SH 1543:2 
f. 17 r., Mussen SSJ 1545 f. 11 v., Mössiam Siön 1697 LMV C 99-49:1, Mussarn 
1698? Geogr. Dil. Åker, Musarn 1717 LMV C 50-1:1, Mörssaren 1803 LMV C 
99-80:6, Myssjaren 1804 Hermelin Nyk. Tham (1852) har även formen Möskern 
(s. 10). Uttalet måfan är upptecknat (BLw 35). 

Tilltalande från saklig synpunkt är sammanställningen av Myssjaren med fsv. 
mos n., musi, mosi m. 'mossa; mosse' och sv. dial. mössja f. 'liten fast fläck i 
mossar och kärr' (Rietz s. 445), östsv. myssja, mössja f. 'skog på vattensjuk, 
mossig jord; mossaktig ängsmark';2  på glk Aa 18 (1865) är Myssjaren till skillnad 
från närmast kringliggande sjöar helt omsluten av torvdy (jfr Papperskärr, 
Wedkärr ib.). 

Är Mus- ursprungligare än Myss- i sjönamnet, finns ingen anledning att ansätta 
ett fsv. -jr. Former som Mössiarn och Myssjaren med -j- låter inte heller för-
moda en urnordisk -ia-avledning. När man kan utgå direkt från app. myssja, 
finns inte skäl att allvarligt överväga en sen -jr-bildning till detta redan omljudda 
ord. Mellan SSJ 1502, SSJ 1515, SSJ 1545 och jordeboken i Kungliga arkiv 1 
finns ett ägarsamband (Sturegods; jfr Söderberg 1977 s. 18 ff.) som minskar 
beläggens samlade tyngd. Även skrivningen Mussen i SH 1543:2 kan vara bero-
ende av en förlagas form. Det är mycket ovisst om skrivarna i fråga varit när-
mare förtrogna med sjön i Åker. Växlingen mellan Mus(s)- och Myssj-, Mössj- i 

2 Se om östv. myssja, mössja f. E. Lagman i En bok om Estlands svenskar 2 s. 103, G. Franzén 1959 
s. 62, 84. Jfr Lindroth 1926 s. 131 om mössja f. 'smörja pä sjöbottnen (som fastnar i näten)'. 

1 Se om Bagaren kap. 6, om Finkaren L. Hellberg 1950s. 19. 
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de äldre skrivningarna kan möjligen förstås så att Myssj-, Mössj- utgått från det 
oblika *Mysia(n), *Mössia(n) av ett fsv. *Mysi, ä. nsv. *Mysse(n), *Mösse(n), 
medan Mus(s)- beror på att nominativformen ej förståtts av en eller flera skri-
vare utan förknippats med app. mus, pl. myss, möss (jfr WesAn 1968 § 91 med 
n. 7), eller den äldre formen musi av mosse (mitse., må sa e.d.). En skriftspråk-
lig tradition kan ha givit senare skrivningar som Mussarn och Musarn vid sidan 
av genuinare former som Mössiarn och Myssjaren. Skrivningen Möskern hos 
Tham beror måhända på associationer till växtapp. mysk(i)a, myssja, möska f. 
'myskmadra, Asperula odorata'.1  

Inte heller vid tolkningen av Öljaren (Öliaren SH 1556:3, Ölyeren 1560 RL f. 
30 v.-31 r.) i Julita och österåkers snr, Oppunda hd (T lOGSV), är man tvingad 
att anta -ia-avledning (se Hq 1 s. 789 f., Hq 2 s. 23 f., S. Strandberg i NNN 
s. 252). Mycket nära Öljaren ligger Hjälmaren, vars namn kan ha påverkat den 
förstnämnda sjöns. Att en jan-stam i nsv. tid kan sluta på -aren visar sannolikt 
Följaren i Grebo sn och Åtvidabergs köping, Bankekinds hd, östg. 1. (T 8GSV). 
Detta sjönamn uppträder i ett brev från 1369: en syo heter litle fylie (7/11 Ban-
kekinds hdstg LSBp). Hellquist (Hq 1 s. 161, 798, Hq 2 s. 24) återför Följaren på 
den oblika formen *Fylia, *Följan av ett *Fyli som snarast bildats till fsv. fy! n. 
'föl' (urn. 	Nominativen fylie 1369 har väl hämtat sitt j-ljud från de 
oblika kasusformerna (jfr Hellquist 1948 s. 1344 om vilje, vilja, vidare Bron-
dum-Nielsen 1966 § 485). För Öljaren ansätter Hellquist ett fsv. *Yli, -ja, vars 
segrande oblika form, (*Ylia>) Öljan, omformats analogiskt. 

Att -aren är så frekvent i sörmländska sjönamn tycks naturligt kunna förklaras 
genom antagandet av mönsterpåverkan. Utvecklingen fram till det nutida tillstån-
det med många -aren-namn kan ha ägt rum under lång tid och tagit olika vägar. 
Intressant i sammanhanget är Indrebos (1924 s. 256 f., 259) redovisning av nors-
ka namn på -er(e)n (»av -jr»): »Dei finst hovudsakleg berre paa ej heller liti, av-
grensa vidd» (i södra delen av Austlandet). »Innanfor denne viddi er dei tu l atter-
gjeld nokso mangmente, og gruppa har der havt kraft til nylagingar etter gamal-
norsk tid.» 

Namnen på vissa mycket stora vatten kan ha spelat en viktig roll vid spridandet 
av -aren i sjönamn; se Brevner 1942 s. 76. För Sörmlands del har man anledning 
att tänka på Hjälmaren och Mälaren men också på namn som Tisnaren och 
Yngaren. Det sistnämnda synes enligt Hellquist (Hq 1 s. 755 ff., Hq 2 s. 32) inne-
hålla ett 4-suffix, men ett fsv. *Yngir m. bör ingalunda uteslutas (se min kom-
mentar i 2.1.6); i RL 1560 skrivs hydronymen i varje fall Yngeren (f. 15 r.), 
yngeren (f. 18 r.) och yngeren (f. 34 r.). Äldre belägg för Tisnaren är bl.a.: tis-
nr syo 1382 7/3 Nyköping LSBp, tysnaren 1439 28/1 Blacksta k:a SRAp (SMR 

Se om myska (myssja, mössja) SAOB M 1750 f., Wessen 1968 § 170. 
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880), tisnaren 1560 RL f. 17 v., 104 v. (se vidare 8.4). ja-stammen Mcelir (vp i 
mäle 1320-t.? EK v. 476 hskr. från 1400-t. senare hälft, j mtele 1383 3/3 Arboga 
LSBp, DNorc s. 60) företer redan 1396 en oblik form innehållande nominativens 
-r: (i) mxlir 27/1 Uppsala SRAp (SRP 2795). Under 1400-talet möter (i) maler 
1414 21/5 Uppsala SRAp (SDns 2 s. 809) och senare mcelar (oblik form) 1440 
12/6 (el. 6/10?) Arboga SRAp (SMR 1164), (i) mcelar 1457 6/6 Stockholm SRAp, 
(i) Mälare 1475 6/11 STb 1 s. 36; vid den fsv. periodens slut finner man formen 
Mcelaren (1520 29/8 Viby BSH 5 s. 644).1  

För undersökningen av -aren-elementets uppkomst och spridning är Hjälmaren 
ett viktigt namn. Äldre skrivningar avseende själva hydronymen är: (per litus 
meridianum) ialmans 1167-85? u.d. u.o. SRAp (SD 1 s. 91), jxlmans (sydhro 
sydho) 1167-85? u.d. u.o. SRAp vid. översättn. 1440 29/9 u.o. av föregående 
brev (SD 1 s. 92, SMR 1221), (i) ixlmen 1410 17/6 Vadstena SRAp (SDns 2 
s. 309), (j) jelmanom 1443 14/10 Edhmadha hds tingstad Vikp (HH 4 s. 378), j1-
mesen (el. jxlmenen) ib. a t. (annan hand), Jxlmaren u.å. u.d. [o. 18/4 1502 enl. 
C. G. Styffe] u.o. BSH 4 s. 318, (j) jxlmar 1502 D 12 f. 179 v. (HH 16:1 s. 228), 
(Wdii) Jelmarena, (J) Jelmaren VmH 1542:1 A:A (Segersjö rättardöme), Jälma-
ren 1560 RL f. 31 r., 32 r. Sjönamnet ingår i det likaledes tidigt belagda Hjäl-
maresund: ialmansund 1167-85? u.d. u.o. SRAp (SD 1 s. 91), jxlmans swnd 
1167-85? u.d. u.o. SRAp vid. översättn. 1440 29/9 u.o. av föregående brev (SD 1 
s. 92, SMR 1221), (ij) jxlmans sundom 1384 3/5 Vinö SRAp. Bebyggelsenamn 
med sjöns namn som förled är Hjälmarsberg i Almby sn, Örebro stad (i kel-
mansberg 1478 13/6 Örebro hdstg SRAp) och Hjälmarsnäs i St. Mellösa sn, As-
kers hd, Or. 1. (j jcelmersnes 1440 1/4 Oslo örebrop, DN 8 s. 335). 

Hellquist är i sin sjönamnsmonografi till en början (Hq 1 s. 279 f.) och även i 
den typologiska översikten (Hq 2 s. 14 ff., 21 f.) mest böjd att anta en an-stam, 
fsv. *Ialme, bakom nsv. Hjälmaren. I enlighet därmed vill han snarast bedöma 
ialmans 1167-85? som ett mycket tidigt exempel på bestämd form i svenska sjö-
namn. Längre fram i arbetet (Hq 2 s. 46) är det tydligt — trots viss oklarhet i 
uttryckssättet; han talar om »en afledning -(m)an» — att han allvarligt övervägt 
möjligheten att sjönamnet haft stark böjning (*Ialman). Sahlgren (1912-35 s. 33 
ff.) fastslår mindre än tio år senare, med hänvisning till Adolf Noreen, att Hjäl-
maren går tillbaka på ett fsv. *Ialman; jfr bl.a. Brevner 1942 s. 142 och G. Wid-
mark i NoB 49 (1961) s. 131 samt 2.1.8 ovan. 

Bestämda artikelns införande i sjönamn är att ta hänsyn till vid undersökningen 
av -aren-typens uppkomst och spridning. I avsnittet om bestämd form anför Hell-
quist (Hq 2 s. 46 f.), med kraftig reservation, som tänkbara exempel på tidig 

1 Se ytterligare belägg hos G. Widmark i NoB 49(1961) 8. 130 f. Se vidare 8.4 om ia-stamsböjda sjö-
namn med fsv. oblika former, vilka erhållit -r(-) frän nominativens -jr. 
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bestämd form hos osammansatta sjönamn det nyssnämnda ialmans och ett Widh-
man från 1362. Widhman kan lika litet som ialmans åberopas i sammanhanget; 
den av Hellquist (Hq 1 s. 705) citerade källan (SRP 523) använder visserligen 
formen Widhman, men den bakomliggande urkunden har Widhma (stagnj dictj 
widhma 1362 26/1 Linköping SRAp, SD 8 s. 154). Exempel på bestämd form av 
osammansatta sjönamn från fsv. tid finns dock. Ett av de äldsta mig bekanta är (j) 
jelmanom 1443 för Hjälmaren (se ovan). Andra fall är (jn i) tysnaren 1439 28/1 
Blacksta k:a SRAp (SMR 880) för Tisnaren,' (vppa)thisskenom 1449 23/6 Falun 
SRAp (DDal 1 s. 104) för Tisken,2  (i) klyn genom 1492 2/8 Rankhyttan DDal 1 
s. 148 avskr. för Klingen,3  Mcelaren 1520 för Mälaren (se ovan) och sannolikt 
också (weth) emthen 1479 14/9 Linköping SRAp, väl för Ämten,4  och (in i) kex-
ten 1496(?) 17/12(?) Slätmon SRAp för Käxten, Finspångs köping, Finspånga 
läns hd, östg. 1. (T 9GSV).5  

Namnet Mälaren illustrerar hur ett sjönamn på fsv. -ir efter hand kunnat ut-
vecklas till ett -aren-namn. Hjälmaren visar hur ett icke ia-stamsböjt sjönamn 
redan under fsv. tid kunnat få ordslutet -ar(en). 

Exemplen Kolsnaren (Hq 1 s. 304 f., Hq 2 s. 19), Malsnaren (Hq 1 s. 392, Hq 
2 s. 19), Myssjaren (Hq 1 s. 414, 798, Hq 2 s. 16) och Öljaren (se ovan) låter 
förstå att Hellquist inte varit främmande för tanken att -(n)aren i vissa fall kan 
vara rent analogiskt betingat.6  Vid behandlingen av Axaren i Grödinge sn, Svart-
lösa hd, Sthlms 1. (T 10ISV), överväger han (Hq 1 s. 48) möjligheten att sjön i 
äldre tid »äfven hetat Axsjön, men erhållit afledningen -aren från den bredvid 
liggande större Getaren» (jfr Hq 1 s. 169). Hydronymen bör efter hans mening 
härledas ur fsv., nsv. ax n. '(sädes)ax' och antas vara ett jämförelsenamn åsyf-
tande sjöns ringa omfång. Att Ax- skulle ha den föreslagna funktionen är dock 
föga sannolikt (jfr 2.1.6 betr. Hellquists inställning i fråga om jämförelsenamn). 
Sjönamnet kan stå i samband med de flerstädes behandlade namnen Acksjön och 
Axsjön. Se om dessa bl.a. Brevner 1942 s. 41 ff. med n. 5 och H. Ståhl i SNF 62 
(1980) s. 255 ff.; båda upptar även Axaren. 

Äldre belägg åsyftande Axaren är bl.a.: Axen Lacus 1636 LMV C 7:9, Axen 
lacus 1636 LMV C 7:34, Axan lacus 1636 LMV C 7:35-36, Axen 1687 LMV C 
9:58, Axsiön, Axesiön ib. beskr. s. 2, Axam 1778-79 LMV A 34-27:1. Uppteck- 

1 Se 8.4 om detta namn. 
2 Se Ståhl 1960 s. 26,42. 
3 Jfr Hq 1 s. 601 med n. 2, Stähl 1960 s. 74. 
4 Belägget synes avse Ämten i Hällestads sn, Finspånga läns hd, Östg. 1. Jfr Hq 1 s. 784 ff. om  namnet. 
s Jfr betr. bestämda artikelns införande i sjönamn Sahlgren 1912-35 s. 33 ff., Indreb0 1924 s. 264 f., 

Linden 1947 s. 67 ff. och Wessen 1968 § 84 (den sistnämnde om ja-stammar). 
6 Jfr Hq 2 s. 17 där författaren framhåller att -aren i vissa fall tycks uppträda huvudsakligen hos den 

yngre generationen, an en form med detta ordslut säkerligen mången gång är att se som en hypersvecism och 
att -aren stundom utgått från kartograferna. 
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nade uttal är åksan, åksan (NL 09) och iiksan (ER 30). Med sjönamnet samhö-
riga toponymer är Axaberg (ek 10I2d), Axån (T 10ISV) och Axängen (Axa Engh 
1687 LMV C 9:58, Axängen 1778-79 LMV A 34-27:1). Någon anledning att i 
första hand anta avledning med urn. -ja- eller ett senare -iR eller -jr ser jag inte i 
detta fall; ellips av ett *Axsio(r) och senare ombildning till -aren-namn är ett 
närliggande morfologiskt alternativ. 

Ett av Hellquist ej behandlat namn är Frejdaren, som avser en tjärn eller liten 
sjö i Åkers sn och hd (T 10HSV). I en uppteckning från 1935 möter man formen 
Fredagssjön frMaksfån (BLw), men upptecknaren tillägger att sjön vanligen 
kallas Frejdaren fMiclon. För denna hydronym har jag inte påträffat äldre be-
lägg än Fredags sjön 1803 LMV C 99-80:6, Frejdan 1865 glk Aa 18, Fredags-
sjön 1902 ek och Frejdaren 1927 G 74; varje tolkningsförslag måste sålunda om-
gärdas med kraftiga reservationer. Med nu föreliggande belägg är det dock na-
turligt att främst överväga utvecklingen Fredagssjön > Frejdan > Frejdarn. 
Veckodagsbeteckningen fredag förekommer i nordiska ortnamn på olika håll (se 
t.ex. Hq 1 s. 141, DSÅ 2 s. 138); dess toponymiska användning har förklarats på 
olika sätt. I Åker kunde bakgrunden till Fredags- måhända vara att arbete brukat 
utföras vid tjärnen på fredagar — slåttermarker har kunnat bärgas på bestämda 
veckodagar' — eller att kreaturen brukat släppas på bete vid Frejdaren just på fre-
dagar.' Formen frejdä 'fredag' är upptecknad från Åkers grannsocken Länna (GE 
2 s. 5, 277). En sammansättning med *Fredhags- eller *Fred- åsyftande ett 
inhägnat, fredat område kunde också övervägas för Frejdaren.3  Någon möjlighet 
att sammanställa sjönamnet med fsv. frxghk f., nsv. frejd är det inte lätt att se. I 
nuvarande läge kan givetvis inte utvecklingsaltemativet -jr> -aren beaktas i förs-
ta hand vid namnets tolkning. 

Sjönamnet Getaren i Botkyrka och Grödinge snr, Svartlösa hd, Sthlms 1. (T 
10ISV), återför Hellquist (Hq 1 s. 168 f., Hq 2 s. 14 ff.) på ett fsv. *G etir 
'getsjön'. Hans äldsta anförda belägg är Getaren 1802 Hermelin Sthlm. Den 1873 
belagda formen Getran (glk Aa 50) beror enligt Hellquist, »om den någonsin 
använts i det talade språket», på inverkan från Uttran i närheten. 

I Hq 1 återges talspråksformen jetarn. Sjöns namn har emellertid upptecknats 
som både Getan och Getarn: Man (NL 09), Man (ER 30), Man (»mycket 
svag alveol.», NL 09), Man (RJw 14, ULMA 114:1(a)), jitan (ER 30). Tidi-
gare belägg är: Getha Lacus 1636 LMV C 7:8, Gietarn-Sion 1716 KrA Top. 

Jfr G. Holm i Lövånger 2 s. 125 (Löydagsmyran), G. Widmark i Byske socken 
och Wangö 1970 s. 23 (Fredagskärret). 

2 Jfr Brink 1983 s. 27 om veckodagars namn i namn på betesplatser. På helt annat 
vännl. Fredagsholmen förklarats (se SOV 9 s. 139). 

3 Jfr Friberg 1938 s. 77 (fredshaget m.m.), L. Hellberg i Kalmar stads historia 1 
och DSÅ 2 s. 138 if. (Fredbok, Frisbcek m.m.). 

s. 55 (Fredagsänget) 

sätt har förleden i ett 

s. 149 f. (Fredags-) 
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IV:C.b., Gietan 1739 LMV A 34-28:1, Getan 1778-79 LMV A 34-27:1. Med 
denna bakgrund ter sig den fsv. formen *Getir långtifrån självklar. Det är minst 
lika naturligt att räkna med ett fsv. *Gete m. 'getsjön' eller ett senare ellipterat 
*Get(a)sio(r). En dryg mil från Getaren ligger bebyggelsen Getan i östertälje sn, 
öknebo hd (T 10ISV). Den har i äldre tid benämnts Geetsiön 1630 bskpl Söd. 
5:1, Geeta 1653 KA ml och Gietan 1716 KrA Top. IV:C.b. Getasjön vid bebyg-
gelsen kallades 1690 Geeten (LMV C 14:17) och Geetsiön (LMV C 14:20-21). I 
östertäljefallet ligger det närmast till hands att överväga ellips (Getsiön > Geten, 
Getan). 

Ändtorpasjön i Björkviks och Kila snr, Jönåkers hd (T 9GS0), har förr kallats 
Gis(s)laren: Gislam lacus 1670 ofå? LMV C 2, Gislarn Lacus 1677 LMV C 
13:28, 29, Gislaren 1722 KrA Top. XXII:24, Gislam 1775 LMV C 5-25:1, Gis- 
laren 1875 glk Aa 57, Gisslaren 1905 ek. Belägg avseende Gisslingstorp norr om 
sjön är: Gisletorp 1625 bskpl Livg. 7:3, Gisletorp 1626 bskpl Söd. 1:6, Gissletorp 
SH 1629:8, Gisslingztorp 1630-t.? ULA jb LK G II a:1, Gisssletorp 1642 KA ml, 
Gissletårp 1677 LMV C 13:29, Gislingstorp 1775 LMV C 5-25:1, Gislingstorp 
1875 glk Aa 57, Gisslingstorp 1905 ek. Upptecknade uttal för gårdens namn är 
isaltårp (RLf 26, ULMA 1304:2) och isaltarp (KBm 36). Formen Gisslings-
föreligger inte upptecknad i sockensamlingen för Björkvik i OAU. 

Hellquist (Hq 1 s. 173, jfr Hq 2 s. 14) har av allt att döma inte känt till att 
Gisslingstorp tidigare kallats Gisletorp. Han finner det högst sannolikt att sjön en 
gång hetat *Gislingen (fsv. *Gislinger) och att dess namn analogiskt omformats 
till Gis(s)laren. Beträffande etymologin hänvisar han till sin utredning om Giss-
laren i Hargs sn, Frösåkers hd, Sthlms 1. (Hq 1 s. 172 f.); detta sjönamn (Gijslan 
lacus 1629? LMV A 13-1:1) betraktas som ett till fsv. gisl f. '(eg. stav;) gissel' 
bildat, äldre *Gisle, vars nutida -aren är analogiskt betingat. Den uppländska sjön 
är utomordentligt lång och smal (T 12ISO); från saklig synpunkt är ett *Gisle m. 
'stavsjön, den stavformade sjön' således mycket tilltalande. 

Det supponerade sjönamnet *Gislingen har av Max Vasmer (i Zeitschrift för 
slavische Philologie 7, 1930, s. 307) anförts i ett större språkligt sammanhang. 
Nils Ödeen (1927 s. 219 f.) avvisar emellertid tanken på en sådan hydronym; 
förleden i Gisslingstorp betyder efter hans åsikt 'dens, som bor vid sjön Gisslan'. 

Man har inte starka skäl att anta ett hydronymiskt *Gis(s)lingen bakom Giss-
lingstorp. Det är osäkert om förledsformen Gis(s)lings- använts i ortens genuina 
mål. Ett talspråkligt *Gis(s)lings- kunde bero på morfologisk analogi, men syft-
ning på en person vore mycket tänkbar; jfr Ståhle 1946 s. 37, 41 om Gislöv : 
gisling : Gislingabro, SOÖg 11 s. 10 om Nöstebo : *nysting : Nystingsboda och 
SOög 17 s. 78 om Fastorp : *fassing : Fassingstorp. Om Gisslings- avser en 
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person, har det snarare innebörden 'Gisletorpsbons' (husbondenamn) än 'dens, 
som bor vid sjön Gislan'.1  

Den nu nästan helt igenväxta Ändtorpasjön har varit avlång (se glk Aa 57), 
men påfallande stavlik form tycks den inte ha haft. Alternativet *Gisle m. 
'stavsjön' eller ett därmed liktydigt, senare ellipterat *Gislasio(r), *Gislasiön 
måste övervägas,2  men det är mycket tänkbart att -torp-namnet är formellt 
primärt och innehåller det välkända mansnamnet Gis(s)le (se om detta LB s. 66 
f., SMP 2, h. 7, sp. 249 ff.).2  Från Björkviks sn omtalas 1625 en man med namnet 
Gissle (bskpl Livg. 7:3). Det viktigaste i vårt sammanhang är att hydronymen 
Gis(s)laren ingalunda kan förutsättas återgå på ett fsv. *Gislir m. 

För Gömmaren i Huddinge sn, Svartlösa hd, Sthlms 1. (jfr 8.2), har Hellquist 
ansatt ett fsv. *G0mir eller möjligen *Gymir. Den av Jan Paul Strid (1981b s. 22 
f.) föreslagna anknytningen till gömma ter sig enklare och naturligare än Hell- 
quists härledning ur ett *3aum- 'gap' e.d. Vattensamlingen har beskrivits som en 
liten sjö med branta stränder i ödslig skogsterräng (ER 30); jfr OGB 9 s. 3 f. om 
ett Gömme på Orust (»Gården ligger undangömd bland berg.»), vidare OGB 5 
s. 43 (Gömmet). Strid tänker sig möjligheten att Gömmaren är ett yngre namn 
innehållande ett direkt hydronymbildande -aren. Möjligt är också att ett äldre 
*Gömman 'gömman, förvaringsstället; gömstället' (fsv. gOma f. 'förvar; gömma, 
gömställe' m.m.; jfr SAOB G 1682 ff., där man för nsv. gömma anger bl.a. bety-
delsen 'avsides belägen, undandold plats el. vrå el. tillflyktsort, smygvrå'), en 
sekundär namnbildning, analogiskt omformats till Gömmarn; avståndet till Mäla-
ren är mindre än två kilometer. Något säkert exempel på fsv. -jr> nsv. -aren ger 
inte Gömmaren. 

Jämtaren i Vårdinge sn, Öknebo hd, Sthlms 1. (T 10HS0), behöver inte antas 
innehålla en brytningsdiftong; mycket talar för att prepositionen i här växt sam-
man med ett namn på uddljudande vokal, *yElm(p)t- 'svan-'. Äldre belägg är: 
Jämtan 1512 29/3 u.o. flagmansting med Öknebo hd] kopia av vid. avskr. av brev, 
kopian intagen i LMV A 117-27:1, Jempten [senast] 1741 LMV A 117-27:1, 
Jemten Lacus 1741 LMV C 11-35:2, Jemtam 1871 gllc Aa 45. Upptecknade uttal 
är j&nitan, liemtan, Amtan (NL 09) och j&mtati (GZ 35). Utifrån dessa be-
lägg kan inte ett *klm(p)tir m. 'svansjön' betraktas som en rimligare fsv. form 
för Jämtaren än ett *iElm(p)te m. eller *,Elm(p)tasio(r) med samma innebörd. 
Se Hq 1 s. 281 (jfr s. 784 ff.), S. Strandberg i SaoS 1985 s. 80 f. om denna 
hydronym. 

Ett *Gisl(a)äng(e)s- ('ängen vid Gisle', 'Gisles äng' eller 'gisselängen') kan ha givit Gis(s)lings-; jfr 
bl.a. Ståhle 1946 s. 164 f. med n. 1. Ett *Gislaäng(e) är en möjlig utgångspunkt också för Gisletorp 
och/eller Gislaren. 

2 Ett hydronymislct viricetagsnamn *Gisle m. eller *Gislasio(r) kan ha förelegat; jfr kap. 4 (passim). 3 
Se S. Strandberg i OUÅ 1983 s. 64 med n. 109. 
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Att sjönamnet Lanaren i Tveta och Ytterjärna snr, Öknebo hd, Sthlms 1. (T 
10ISV), skulle motsvara ett fsv. *Lanir är a priori inte sannolikt (se 8.2). De 
äldsta kända beläggen talar inte heller för -jr-alternativet: Innen 1560 RL f. 16 
v., Lannnen 1560 ib. f. 19 v., Lannan 1600-t.? LMV C 11 a, Lanarn Lacus 1696 
LMV A 31, Lanan Lacus, Lanan 1697 LMV C 14:74-75, Lanan 1697 LMV A 
106-4:1. På LMV A 106-24:3 från 1865 skrivs namnet Lanaren. Upptecknade 
uttal har supradentalt slutljud (OAU). Ståhle (i NoB 36, 1948, s. 90) framhåller 
att formen Lanaren kan ha föregåtts av ett *Lanasiön som ellipterats, en sam-
mansättning med fsv. lani m. 'lana' (jfr Söderwall suppl. s.v. lan, Widmark 1959 
s. 94). 

Nära den oansenliga sjön Miaren i Turinge sn, Öknebo hd, Sthlms 1. (T 
10HS0), ligger bebyggelsen Mindal: Meean, Mindal 1696 LMV A 31, Miam (vid 
Torpet) Miendal Ekström 1806 s. 38, Miaren 1911 ek. Belagda uttal är m fan 
(NL 09), rnbark (ER 32) och mian, (KEN 36). Lars Hellberg (i Turingeboken 1 
s. 123) tolkar Miaren som ett äldre *Midjen eller *Mien, bildat av fsv. mifrer 'i 
mitten befintlig, mellanliggande'. Miaren ligger mellan Turingen och Mindals-
sjön. Sammanhänger namnet med miber, får fsv. *Midhi, -ja m. anses vara ett 
mer närliggande alternativ än ett *Midhir m. med kort rotstavelse. 

Ett sörmländskt -aren-namn som med största sannolikhet inte skall återföras på 
en fsv. -jr-form är Ålskäggaren i Lids och Ripsa snr, Rönö hd (T 9HNV): Ål-
sägarSiön 1670 ofå? LMV C 2, Ålsgägarn 1677 LMV C 13:10-11, Åskiägiarn 
1693 LMV C 12:155, Ålskäggesjön 1804 Hermelin Nyk., Ålskagge-, Såg- och 
Qvamsjöarne, Ålskagge- och Samlingssjöarne Tham 1852 s. 250 f., Ålskäggsjön 
1906 ek, ild§cegatt GA 32. Hydronymen är av allt att döma bildad till ett nu för-
svunnet bebyggelsenamn (Åhlskegget 1674 SN f. 18 v Åskäggetorp 1693 LMV 
C 12:155). 

Av de sörmländska -aren-namn med egen uppslagsform Hellquist behandlar i 
monografins alfabetiska del (Hq 1) har jag här i avsnitt 2 eller/och 3 på ett eller 
annat sätt (utöver enbart ett omnämnande) berört alla utom Eknaren, Lids, 
Ludgo, Runtuna och Spelviks snr, Rönö hd (T 9HNV), Enaren, Björkviks sn, 
Jönåkers hd (T 9GS0), Enarn, Lunda sn, Jönåkers hd (T 9HSV), Henaren, Dun-
kers och Hyltinge snr, Villåttinge hd (T 10HSV), Hällaren, L. Malma sn, Vill-
åttinge hd, Ärla sn, Österrekarne hd (T 1OGS0), Lixnaren, Ripsa sn, Rönö hd (T 
9HNV), Lögaren (förr använt om Mälaren), Malsnaren (använt om Marsjön, 
Kärnbo sn, Selebo hd, Åkers sn och hd, T 10HS0), Mäskaren, Halla sn, Jönåkers 
hd, Bettna sn, Oppunda hd (T 9GNO), Näsnaren, Björkviks sn, Jönåkers hd, St. 
Malms sn, Oppunda hd (T 9GNO, SO), Näsnaren, Floda, V. och Ö. Vingåkers 
snr, Oppunda hd, samt Katrineholms stad (T 9GNV), Remnaren, Ärla sn (T 
1OGS0), Rönnaren, Länna sn, Åkers hd (Rönneln T 10HSV), Svarvaren, 
Lästringe, Sättersta och Tystberga snr, Rönö hd (T 9HNO), Tartaren, V. Ving-
åkers sn, Oppunda hd (Tattaren T lOGSV), Tenaren, Ripsa sn (T 9HNV), 
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Viggaren, Björkviks sn (T 9GNO), Visnaren, Åkers sn och hd (T 10HSO, SV), 
Yxtaren, Björkviks sn (Yxstasjön T 9GS0), och Ältaren, Dunkers sn (T 10HSV). 

En hydronym bland de senast anförda som antagits vara en bildning på fsv. -jr 
är Näsnaren vid Katrineholm (Nässnaren, Nessnaren 1553 18/9 u.o. 
[lagmanssyn i Oppunda hd] Khlnap). Dess namn ingår i bynamnet Nästorp, Floda 
sn, tidigare skrivet (in) nesiosthorpe 1340 30/11 u.o. SRAp (SD 4 s. 751), (de) 
nesnithorph 1347 6f7 u.o. SRAp (SD 5 s. 681), (ii) ncesthorp 1363 u.d. Oppunda 
hdstg SRAp (SD 8 s. 273) och (j) ncesistortp (sic), (j) ncesisthorpe 1405 f. 11/11 
Oppunda hdstg UUBp (jfr SDns 1 s. 503). Att sjönamnet sammanhänger med näs 
n. 'näs, udde' är uppenbart (se T 9GNV). Hellquist (Hq 1 s. 447, Hq 2 s. 15, 19) 
räknar med ett fsv. *Ncesnir. Förledsformen Ncesis- antas vittna om antingen 
dissimilation eller förekomsten av ett *Nwsir (jfr Hq 1 s. 732) med annat suffix 
än *Ncesnir; alternativet *Ncesir förtjänar knappast mer allvarligt övervägande.' 
Inte ens Näsnaren är dock ett säkert exempel på -jr (-nir) > -aren (-naren). Ett 
*Nces(ia)sio(r) kan efter tidig ellips ha omformats till Näsnaren. Sjön ligger 
nära den mycket större Kolsnaren i V. Vingåker; sistnämnda socken innesluter 
också en del av den mycket vidsträckta Tisnaren. I St. Malm finns ju ett annat 
Näsnaren, avseende en ganska stor sjö, och längre norrut påträffas bebyggelse-
namnet Näsna i Näshulta sn, österrekarne hd. Bynamnet Nästorp (nesios- 1340, 
nces- 1363, ncesis- 1405) företer bara ett fsv. belägg med förbindelsen -sn-
(nesni- 1347); även detta skulle kunna vara analogiskt påverkat.2  Behovet att 
åtskilja sjön vid det nutida Katrineholm från Näs(a)sjön några kilometer söderut 
(Nässj. T 9GNV) kan måhända ha bidragit till tidig elliptering av ett *Ncessio(r), 
*Nässjön. Om den sydligare sjön kallats *Nces(a)sio(r) redan på 1300-talet är 
dock ovisst (se 7.1). Namnet Näsnaren avser jag att behandla utförligare i en 
undersökning om -sn- i sj6namn.2  

Rönnaren (Rönneln down GHq 35) i Länna sn kan utan vidare avföras ur 
-fr-diskussionen. Hellquist (Hq 1 s. 512 f., Hq 2 s. 19) överväger alternativen 
*R0knir (till adj. röd) och *Ryknir (till app. ryd), men ett flertal äldre belägg, 
bland dessa Rönolffuen SSJ 1545 f. 11 v., pekar åt helt annat håll. Rön- synes 
snarast innehålla trädapp. rönn eller fsv. *On n. 'stengrund, stenröse, stenig 

2 Tänkbara utvecklingar är Ncessios- > Ncesis- > * Nesnis- > Ncesni- (genom dissimilation) och 
Ncessios- > 	> (Nos- >) Ncesni-. Ett insättande av -ni- i Nosni- kunde möjligen åtminstone delvis 
vara uttryck för en reaktion mot den naturliga utvecklingen Nesis- > Nos-, en reaktion som genom 
mönsterpåverkan givit just -ni-. Jfr betr. reduceringen av ett ursprungligare *Ncessio(s)- 2.1.6 om Alsyoruma- 1320 : Alsis- 1369 och 7.2.2 om Grafsio- 1297 : Grafso- 1319 och 7.2.1., 7.2.2. om 
förhållandet mellan FlOnses- 1381, HOnsis- 1413 och Hän(s)sjön; vidare I. Lundahl i NoB 17 (1929) s. 31 
ff. och S. Strandberg i OUÅ 1984 s. 45 ff. 

3 Se om Näsnaren även L. Hellberg u.å. s. 197 ff., J. Sahlgren i Bromma hembygdsförenings årsskrift 
6 (1935) s. 47, ds. i NoB 23 (1935) s. 194. 

Jfr L. Hellberg u.å. s. 198 f., S. Strandberg i OUÅ 1984 s. 44 f. 
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mark' e.d.; efterleden kan tilltalande sammanställas med det från Uppland kända 
o/v n. 'oländig, stenig mark; oländigt stenröse eller berg'.' Också till sjönamnet 
Rönneln ämnar jag återkomma i ett senare sammanhang. 

För namn som Svarvaren och Valnaren finns ej skäl att a priori anta avledning 
med urn. -ja- eller senare 	, -ir. Eknaren (Eknaren 1638 LMV C 1:238-39) 
kan återspegla ett äldre, till trädapp. ek bildat *Eknir (så Hq 1 s. 104, jfr Hq 2 
s. 19 f.), men substantivering av ett *ekin 'ek-' (fsv. *Ekne m.) är tänkbar.2  Det 

om Mälaren använda Lögaren är inte en -ja-avlednine och inte heller Tartaren 

(Tattaren) i V. Vingåker.4  Formen Malsnaren (hos bl.a. Tham 1852 s. 156) för 
Marsjön i Kärnbo sn (MahlSiön 1698? Geogr. Dil. Åker, Mahl Sjön 1717 LMV 
C 50-1:1) förklaras av Hellquist (Hq 1 s. 392) som framgången ur Malsjön, 

*Malsen under påverkan från den närbelägna, större Visnarens namn. Formen 
Yxtaren i Björkvik är av allt att döma en omformning, kanske endast skriftspråk-
lig, av ett Yxtan (se 4.4). Namnen Enaren, Enarn, Henaren, Hällaren, Lixnaren, 
Mäskaren, Näsnaren (Björkvik—St. Malm), Remnaren, Tenaren, Viggaren, Vis-

naren och Ältaren är alla morfologiskt svårbedömda; de kan med nu kända 
belägg inte anföras som vittnesbörd om utvecklingen -(n)jr> -(n)ar en.5  

Som redan framhållits har Hellquist inte behandlat alla sörmländska sjönamn på 
-aren. Bland de icke behandlade finns bl.a. det ovannämnda Frejdaren, det i kap. 
3 här diskuterade Remmaren i Sköldinge sn, Oppunda hd, och Älskaren (Älska-

ren 1803 LMV C 99-80:6) i Åkers sn och hd (T 10HSV). Jag kan ej påvisa något 
övertygande exempel på -jr> -aren i detta material. Förbindelsen -sk- i Älskaren 
komplicerar snarast rekonstruktionen av en form på -ja- eller -iRl-ir (en bas 

*Alsk- eller ett yngre *iElsk-?). Den nutida formen är kanske ett resultat av både 
ljudutveckling och felaktig etymologisering. 

Se Tillman 1938 s. 4, 15 f. om o/v. Anders Öberg, Uppsala, har i ett långt tidigare sammanhang fäst 
min uppmärksamhet på denna utgångspunkt för tolkningen av Rönneln. — Hellquist framhåller att -aren i 

Rönnaren kan vara analogiskt uppkommet och erinrar därvid om gårdnamnet Rönraorp vid sjön. 
2  Jfr Sahlgren 1927-28 s. 271 f. om fvn. eikinn, fsv. *ekin med betydelsen 'ek-' i ortnamn; därtill 

S. Benson i NoB 47 (1959) s. 178 f., 182 om det skånska I gnaberga. 
3 Se om Lögaren Rydqvist 1857 s. 145, Hq 1 s. 381 f., Hellquist 1948 s. 613, Sahlgren 1963 s. 37 f., 

Ståta 1976s. 109. Jfr B. Helleland i Institutt for namnegransking. Årsmelding 1982s. 40 f. 
4 Se om Tattaren (Tatteren 1560 RL f. 31 r.) Hq 1 s. 612 f., Hq 2 s. 6, E. Hellquist i ANF 29 (1913) 

s. 376. 
5 Se om Enaren, Enarn Hq 1 s. 108 f., Hq 2 s. 14 ff., S. Strandberg i NNN s. 249, om Henaren Hq 1 

s. 216 f., Hq 2 s. 14 ff., Hq 6 s. 12, S. Strandberg i SaoS 1985 s. 67 ff., om Hållaren Hq 1 s. 252, Hq 2 
s. 14 ff., S. Strandberg i SaoS 1985 s. 97, om Lixnaren Hq 1 s. 348, Hq 2 s. 19 f., om Mäskaren 2.1.6, 

om Näsnaren ovan samt S. Strandberg i NNN s. 254, 259, om Remnaren 7.3.4, om Tenaren Hq 1 s. 615. 

Hq 2 s. 14 ff., om Viggaren Hq 1 s. 709, Hq 2 s. 15 ff., S. Strandberg i SaoS 1985 s. 50 f., om Visnaren 
Hq 1 s. 724 f., Hq 2 s. 19 f., Lindqvist 1926 s. 432 ff., 441, om Ältaren Hq 1 s. 782, Hq 2 s. 15 ff. Till 
sjönamnsbelägg redovisade i den nu anförda litteraturen kan här fogas Lijknarn 1677 LMV C 13:10-11 för 
Lixnaren, Tenaren 1705 LMV C 60-25:1 för Tenaren, Wisnaren 1560 RL f. 18 v. för Visnaren och 

Eltarn 1670 ofå? LMV C 2 för Ältaren. 
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4 Se Moberg 1947 s. 59 f. om Svinnaren och Svinnersbo; jfr J. Sahlgren i SaoS 1947 s. 5. 
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2 Jfr belägget biörkebo 1545 OAUjb för Björkboda vid Björkam. 3 
Jfr L. Hellberg 1950 s. 101. Tolkningen i Hq 1 s. 63 Sr av belägget från 1635 att döma helt förfelad. 

Se om Addarn Hq 1 s. 17. Sahlgren 1912-35 s. 31.44 f. 

Även i andra landskap finns -aren-namn med belägg som talar emot tanken på 
ett äldre -jr. Från Uppland kan nämnas Addarn (Addsiön 1635 Rhezelius s. 156, 
Adde Sjön 1638 LMV A 9:138-39, Addarn 1770-73 LMV A 90-15:1) i Länna 
sn, Frötuna och Länna skg, Skederids sn, Sjuhundra hd, Sthlms 1. (T 11JSV).1  
Den närbelägna Björkam i Skederids sn kallas Biörcken i RL 1560 (f. 5 r.), 
Biörken, Biörcken hos Lars Salvius (1741 s. 177) och Björkan hos Fredric Vil-
helm Radloff (1805 s. 92), vilket visserligen inte utesluter en efter brytnings-
perioden uppkommen bildning på 	men inte heller tyder på att -ar(n) här är 
direkt utvecklat ur -jr (-ern).2  Sjön Bokaren (Bokaren Hjärne 1702 s. 66) vid 
gränsen mellan Stavby sn, Olands hd, och Rasbo sn och hd, Upps. 1. (T 12ISV), 
omtalas 1635 som Hofbo träsk eler botkarsiön (Rhezelius s. 124).3  Ett östgötskt 
exempel är det ovan anförda namnet Följaren. 

I vissa fall ger bebyggelsenamn ledning vid den morfologiska analysen av 
-aren-namn. Fälaren i Tegelsmora och österlövsta snr, Olands hd (T 12INV), 
återgår inte på ett fsv. *Ftelir m. (se 2.1.5). Sjönamnet Svinnaren i Tömsfalls sn, 
S. Tjusts hd, Kahn. 1. (T 7GS0), sammanställs av Hellquist (Hq 1 s. 596 f., Hq 2 
s. 14 ff.) med bl.a. fvn. svinnr 'rask', got. swinks 'stark' och ty. geschwind 
'snabb'; han rekonstruerar ett fsv. *Svinnir. Sjönamnet (swinersiö, swiners siöö 
1634 Rhezelius F.c.5 s. 124) hör dock rimligtvis samman med bynamnet 
Svinnersbo vid Lilla Svinnaren, tidigare skrivet (j) swinabodhom 1442 12/5 Väs-
tervik SRAp brev 1, (j) swinabodom 1442 12/5 Västervik SRAp brev 2. Huruvida 
hydronymen är formellt primär (*Svinasior) eller sekundär (redukt av ett 
*Svinabodhasior) kan diskuteras; -jr-alternativet måste dock lämnas därhän.4  

Bynamnet Galmsås låter förmoda att Galmern (Galmaren) i Kättilstads sn, 
Kinda hd, östg. 1., inte innehållit fsv. -ir (se ovan). För Emmaren i Hycklinge och 
Oppeby snr, Kinda hd, östg. 1. (Ämmaren 1660 LMV D 10, Ned., Öv. Emmaren 
T 7GNV), är Hellquist (Hq 1 s. 107 f.; jfr Hq 2 s. 14, Hq 6 s. 7) böjd att räkna 
med ett fsv. *Emir. Bynamnet Embricke vid den ena sjön (Hycklinge) gör det 
dock svårt att biträda hans mening; en hydronym av annan bildningstyp ter sig 
mer tilltalande (jfr J. P. Strid i OUÅ 1984 s. 54). Ämmern i samma härad (T 
7FNO, 7GNV) är däremot en ja-stam, fsv. *,Em(p)nir; se Mattisson 1986 s. 188 
ff. (jfr s. 170). 

Även sådana former på -aren som uppträder under begränsade perioder eller i 
enstaka belägg kan vara av vikt vid undersökningen av -aren-typens uppkomst 
och spridning. Sjönamn i Sörmland med enstaka kända -aren-belägg är Björken, 
Västerljungs sn, Hölebo hd, Bälinge och Lästringe snr, Rönö hd (Biörckaren 1653 



LMV C 94-1:2, Biörcken Lacus, Biörköö, Biörktårp 1679 LMV C 13:51, 
Biörcksiöön, Biörcköön 1694 LMV C 10:17, Björken T 9HNO), och Fräkensjön, 
Ludgo sn, Rönö hd (fråknarn 1638 LMV C 1:234-35, Fråkensiön 1667 Ranns. 2 
s. 26, FräkenSiön 1679 LMV C 13:13-14, Fråckensiön 1692 LMV C 12:131, 
Fräkensjön ek 1906; jfr Fråkenkärret T 9HNO).1  Ett annat exempel är Hwiskarn 
1718 KrA Kungsboken 3 för Visken (Uzjsk Sjön 1673 LMV D 13) i Ö. Ving-
åkers sn, Oppunda hd, och Skedevi sn, Finspånga läns hd, (Utg. 1. (T 9GNV).2  
Uppmärksamhet förtjänar också belägget Hwitarenn NH 1561:12 f. 142 r. för 
bynamnet Vitan i V. Vingåkers sn, Oppunda hd; bebyggelsen har av allt att döma 
hämtat sitt namn från två intilliggande sjöar eller den ena av dessa (V., Ö. Vitten 
T 9FNO), och formen Hwitarenn kan vittna om obruten kontakt mellan hydro-
nymen och bebyggelsenamnet. Skäl att räkna med ett fsv. *Hvitir m. bakom Hwi-
tarenn föreligger inte; se Hq 1 s. 242 f., Ståhle 1954 s. 125 ff. om  Vitten, Vitan 
och Vittbro. 

Under tre tidigare århundraden uppträder skriftformer på -aren avseende sjön 
Heen i Mellösa sn, Villåttinge hd (T 1OGS0), vars namn snarast är en ellips av 
Hedesiö(n). Hellquist (Hq 1 s. 215 f.), som anför ett enda, ungt belägg (frän 
G IV.03.33), vill helst räkna med ett till hed bildat *Hebe , som skulle ingå i by-
namnet Heby vid sjön. De äldre beläggen tyder dock på att formerna Heen, 
Hedaren och Henaren efterträtt ett sammansatt namn: lacus Hedesiö 1637 LMV C 
4:139, Hedesiön 1637 LMV C 4:150, Hedaren 1670 ofå? LMV C 2, Heedaren 
1674 SN f. 202 r., Hedarn 1677 LMV C 13:46-47, Hedaren 1725 LMV C 46-
60:1, Hedaren ib. beskr. sp. 4, Hedarn 1741 LMV C 46-55:1, Heen 1775 LMV C 
46-26:1, Heen 1801 LMV C 46-34:1, Hedaren 1806-10 LMV C 46-79:1, 
Henaren, Henarn 1810 LMV C 46-55:6, Heen 1864 glk Aa 12, Henarn 1876-77 
LMV C 46-55:8, Hensjön 1896 LMV C 46-56:3, Heen ek 1905. Uttalet Mr) är 
upptecknat (GH 31). Namnet Heby vid Heen synes ha tillkommit under nya tiden. 

I ett fall som Heen/Hedaren/Henaren kan inte alternativet *Hedhir m. eller 
*Hedhe m. sättas främst. Med föreliggande belägg är det naturligast att anta ett 
formellt primärt *Hedhesio(r), Hedesiön som utgångspunkt för både de tre 
osammansatta sjönamnsformerna och förleden i Heby (ä. nsv. Hedheby); se S. 
Strandberg i SaoS 1985 s. 59 ff. 

Sjönamnet Jägern (äldre Hägern) i Floda sn, Oppunda hd, uppvisar på 
1600-talet flera skrivningar av typen Jägaren: Jägaren (el. Jäge-) 1636? LMV C 
2:322, Jägaren 1636 LMV C 2:326-27, Jägarn Lacus 1677 LMV C 13:39, Jägarn 
Lacus 1689 LMV C 11:13. Dessa kan självfallet bero på anslutning till app. jägare 

1 Om det är denna Fräkensjön Hellquist (Hq 1 s. 150) avser med lönnen Frökensjön (hämtad från G 
V.Ö.33 (G 67) och försedd med frågetecken), bör det påpekas att hans tolkningsförslag (*Fröknasi0) kan 
lämnas utan avseende. 

2 Jfr betr. Visken Hq 1 s. 722 f., Hq 2 s. 31, Lindqvist 1926 s. 427, 436 f. 
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men har ändå intresse i sammanhanget, eftersom -aren-elementet i så hög grad är 
en analogisk företeelse. Se om Jägern vidare S. Strandberg i SaoS 1985 s. 77 ff. 
med litt.-hänv. 

Det redan anförda Yxtaren i Björkviks sn, Jönåkers hd, används i vissa äldre 
källor om Yxstasjön (Yxtan sjön 1650 Oxenst. 2): Yxstarn Lacus 1710 LMV C 
5-160:1, Yxtaren Bergius 1786 s. 3. Ett fsv. *Yxtir m. bakom Yxta(re)n är en 
osäker möjlighet (se 4.4). 

Som exempel på -aren-former för icke sörmländska sjönamn som med större 
eller mindre säkerhet ej innehållit urn. -ja-, runsv. -iR , fsv. -jr kan här anföras 
Andraren 1662 LMV U 9 för Åndern, Heds sn, Skinnskattebergs hd, Västm. 1. (se 
4.6), Doffuaren 1640 LMV D 3:20 för Dovern, Finspångs köping, Finspånga läns 
hd, östg. 1. (se 8.2 samt Brevner 1942 s. 81 f., där också ett belägg Doffwaren 
från 1582 återges), Edslaren 1882 Rosenberg 1 s. 699, Edslarn 1892 ek för 
Edslan, Edsleskogs sn, Tössbo hd, Laxarby sn, Vedbo hd, Älvsb. 1. (se SOÄ 17 
s. 115 med ytterligare -ar(e)n-exempel, jfr ib. s. 2 f.), Hövarn (flera uppteck-
ningar i OAU, bl.a. !divan NL 26 och hiva n K. Franson 1933) för Hövern i 
Bankekinds och Skärkinds hd, östg. 1. (Hq 1 s. 255 f.),' det från skilda tider 
betygade Skagar(e)n för Ska gern i Tiveden (se Sahlgren 1912-35 s. 81 ff.) och 
Såttrarn 1775 LMV A 22-3:3 för Sottern, Knutby sn, Närdinghundra hd, Sthlms 
1. (se Brevner 1942 s. 195 ff.; jfr Hq 1 s. 568 om en äldre form Såtaren). Att 
sjönamn med gammal ia-stamsböjning som Lygnern (SOÄ 9:1 s. 271 f.), Vänern 
(SOÄ 12 s. 157 f., SOSk 17 s. 44 f.) och Ämmern i Kinda härad (se ovan) har 
vissa belägg med -aren är föga överraskande. 

Förhållandet mellan fsv. -jr och nsv. -ern är av central betydelse vid en under-
sökning av -aren-elementets uppkomst. Stort intresse vid undersökningen av 
-aren i sjönamn tilldrar sig hydronymer på -ern som inte bildats med vare sig 
-ja- eller ett -r-suffix (det yngre -jr medräknat). Sådana namn är Gorgern, Tovern 
och Yngern i Sörmland,' Gnöttlern i Småland (Gnötteln 1967 T 6GNV, Gnott-
ler 1975 T 6GSV),3  Lönern i Västergötland4  och Tåkern i Östergötland.' För 
sjönamn på nsv. -aren som inte ursprungligen varit sammansatta kan ett flertal 

1 
Den i SRAp 1376 11/10 Skurusäter förekommande ordformen huwdhran, som i SRP (se nr 1225, 

ortregistret) fattas som ett belägg för Hövern (jfr Hq 1 s. 256), torde vara best. form av fsv. hovtulhra 'vart 
särskilt av de förnämsta råmärkena på en gränslinje, huvudrör'. 

2 Se ovan om Gorgern och Tovern. Namnet Y ngern (Y ngen 1560 RL f. 17 r., 19 v.) sammanhänger med 
tingsplatsnamnet fsv. Ingasa (Yng-); se Hq 1 s. 757 f., Hq 2 s. 23 f. 

Se om G nöttlern Hq 1 s. 182, Lindroth 1916 s. 28, Jönsson 1938 s. 15. Under uppslagsformen 
Gnöttlaren anger Ivar Moder (1930, OAU) uttalsformer på -ori och -an; jfr Jönsson 1938 s. 15. 

4 Se om Lönern SOÄ 10 s. 270 (jfr s. 36 f.). Bland de äldre beläggen anförs i SOÄ också formen 
Lönaren (1642). s Se om Tåkern (Toknen 1556 GFR 26 s. 726) Hq 1 s. 663 f., I. Lundahl i NoB 38 (1950) s. 47 ff.; jfr 
Th. Andersson i NoB 60(1972) s. 17 f. n. 58. 
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andra suffix än urn. -ia-/fsv. nom. -jr övervägas; se om -aren-bildningar i detta 
hänseende Hq 2 s. 14 if., Lindqvist 1926 s. 265 n. 2, G. Widmark i NoB 49 (1961) 
s. 131 ff. samt 2.1.8, 2.1.9 och 2.3 ovan.' 

Syftet bakom framställningen i detta avsnitt har varit att — med utnyttjande 
även av resultaten i 8.2 — söka besvara frågan om ordslutet -aren i de talrika 
sörmländska sjönamnen på -aren i regel återgår på fsv. -jr. Att nå ett svar på 
denna fråga är av flera skäl mycket önskvärt. Genom att -aren-namnen i Sörm-
land är så många kan en kartläggning av deras formella ursprung tänkas påverka 
uppfattningen om hur många av landskapets sjönamn som bildats genom avled-
ning och om -ia-(/-ir-)suffixets ställning bland hydronymer. 

En mängd rekonstruktioner av -jr-namn som Hellquist företagit måste avvisas 
eller betraktas som osäkra. Från Sörmland känner jag ett enda helt säkert exempel 
(Mälaren) — bland omkring 70 hydronymiska -aren-namn eller -aren-former — 
på utvecklingen fsv. -jr> nsv. -aren. I fallet Näsnaren är -jr-alternativet möjligt, 
i fallet Tisnaren mycket möjligt. Det finns dock av allt att döma betydligt fler 
fall, i vilka -aren med säkerhet eller stor sannolikhet inte återgår på fsv. -jr. Slut-
satsen blir att det åtminstone i Sörmland är metodiskt felaktigt att utan bevis eller 
indikationer förutsätta eller främst anta fsv. -jr bakom -aren i ett sjönamn. Det 
morfologiska ursprunget måste utredas förutsättningslöst i varje enskilt fall; efter 
min mening är det a priori inte mindre troligt att ett -aren-namn är en omvandlad 
form av en ellips eller an-stam än att det innehållit fsv. -ir. Erfarenheterna från 
det sörmländska materialet stämmer till försiktighet vid den formella bedöm-
ningen av svenska -aren-namn på andra håll. Vid den fortsatta undersökningen av 
-aren-namn måste även andra analogiprocesser än -jr> -aren utgöra ett huvud-
tema. 

8.4. Fallet Hallaren 

En inte obetydlig sjö i Enåkers sn, Simtuna hd, Möklinta sn, övertjurbo hd, och 
Sala stad, Västm. 1., heter Hallaren (T 12GSO, 12HSV).2  Behandlingen av detta i 
flera avseenden principiellt viktiga namn, som Hellquist tilldelar en huvudroll i 
-aren-diskussionen, kräver större utrymme och ägnas därför ett särskilt avsnitt. 

Äldre belägg för Hallaren är bl.a.: Hallam u.å. LMV T 1, Hallaren u.å. LMV 
T 2, Hallaren Wexionius 1650 liber 1 cap. 7, Hallaren 1692 LMV S 11. Uttal: 

Jfr Hesselman 1948-53 s. 158 om -are i omvandlade appellativ. 
2 Jfr Grau 1754 s. 58 f., glk Aa 186, Sandegren & Asklund 1946 s. 6 f. betr. förändringar i Hallarens 

omfäng. 
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hålan (utan uppgift om upptecknare och år, OAU), lunsa (K. Söderberg 1932, 
OAU), hålan (HS 33) och hålan m.fl. (HS 35). 

Vid sjön ligger bebyggelserna Hallarsjö (Enåker) och Hallarsbo (Möklinta). 
Fsv. belägg för det med -ö sammansatta Hallarsjö är bl.a.: (j) hallars00, (i) hal-
lars00 1394 12/4 Möklinta SRAp (SRP 2712), (j) hallars0 1394 12/4 Möklinta 
SRAp (SRP 2714), (i) hallarsh00 1398 2/2 Ekholm? SRAp (SRP 2900), (i) hal-
larsh00, (Scriptum) hallarsh00 1398 11/10 Hallarsjö SRAp (SRP 2947), (j) hal-
ders0, (j) haldarso 1399 7/10 Västerås DRApp (BSH 2 s. 83 f.), (j) hallarso u.å. 
onsd. e. pingst Enköping SRAp odat. nr  113. Äldre skrivningar avseende 
-boda-namnet Hallarsbo är (in) halorsbodhum 1371 Västml skl (VFÅ 3, 1884, 
s. 53) och (i) hallers bodom 1512 14/10 Gullagrind Västmp (VFÅ 3 s. 93). 

Formen Halorsbodhum 1371 och namnet Hallarsjö, däremot inte Hallaren, 
återfinns i LB (s. 92 f.) under mansnamnet fsv. Haldor (Hallor); någon tolkning 
av ortnamnen meddelas inte uttryckligen. Elof Hellquist (Hq 1 s. 212 f.) avvisar 
tanken på mn. Haldor, Hallor i Hallarsjö. Han finner att sjöns namn tydligen för-
anletts av »de steniga eller klippiga öar ock holmar, på hvilka den är synnerligen 
rik». Mindre sannolikt är efter hans mening att Hallaren innehåller adjektiv-
stammen hall- 'lutande'. Han uppställer den fsv. formen *Hallir, yngre *Hallar,' 
I diskussionen om -are som »ursprungligt» sjönamnssuffix framhåller Hellquist 
(Hq 2 s. 16 f.) bl.a. att »spår» av -ar(e)-avledning föreligger i fsv. Hallars0 samt 
möjligen i skrivningen Oiarsbodhum 1334 för Örsbo, Skuttunge sn, Bälinge hd, 
Upps. 1.; se även Hq 1 s. 280 (»ett suffixalt -ar-») om dessa två toponymer. Gård-
namnet Örsbo (in ... Oiarsbodhum 1334 23/8 u.o. A 8 f. 166 r., SD 4 s. 390, i 
Odhiarbodhom 1391 5/10 Uppsala SRAp, SRP 2579, Orsboda 1499 UDR 2 s.154) 
synes enligt honom (Hq 1 s. 794 f.) innehålla ett mot Öjaren i Gästrikland sva-
rande sjönamn; han håller i Skuttungefallet för möjligt att ett *0(i)ir (jfr dock 
Ståhl 1976 s. 113 f. om Öjaren) redan 1334 förelegat i den ombildade formen 
*Oiar »med radikalt r». Förledsformerna Hallars- 1404 och Oiars- 1334 bör 
enligt Hellquist (Hq 2 s. 16) sannolikt förklaras som framsprungna ur en kom-
promiss mellan äldre *Halli(r)s0 (till *Hallir) respektive *0ii(r)sbodha (till 
*0iir) och sjönamnsformerna Hallaren respektive *Oiaren. Man får sålunda anta 
att ett omformat sjönamn *Hallar(-) efter hans mening kunnat vara i bruk redan 
1404. Vilka topografiska förutsättningar som funnits för en sjönamnsförled i 
Örsbo är osäkert (jfr LMV B 6 u.å., glk Aa 31, 43, T 12HS0); detta -boda-namn 

Att åtminstone tre fsv. källor — den äldsta kända frän 1399, en annan frän 1404 (SDns 1 s. 389) — har 
former med -Id- innebär inget allvarligare hinder för en tolkning utifrån hall 'berghäll'; Hallars-, Hallers-
e.d. kan ha uppfattats som en form av mn. Haldor (Hallar) med genomförd assimilation (-Id- > -10. Se 
L. Moberg i SNF 62 (1980) s. 199, ds. i NoB 72 (1984) s. 13 f. om hyperkorrekta fsv. skrivningar med 
-Id(-); om fsv. -Id- > -II- nedan. 
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förklaras i varje fall mycket naturligt som en sammansättning innehållande mn. 
Oiar.' 

Hellquists tolkning av Hallarsjö, fsv. Hallars0, är formellt djärv. Rekonstruk-
tionen av ett fsv. *Hallir kan inte sägas vara särskilt övertygande. Han har vis-
serligen själv i en mängd fall övervägt eller antagit omljudslösa fsv. -jr-former 
bakom sjönamn på nsv. -aren eller -e(r)n, men hans tolkningsresultat kan i detta 
avseende ingalunda godtas utan vidare. Att säkerställa existensen av en hel grupp 
omljudslösa bildningar på fsv. -jr- bland svenska sjönamn tycks vara lättare sagt 
än gjort (se 8.2). Använd som ortnamnsförled kan en ja-stam redan under fsv. tid 
ha fått singular genitivform på -irs — av nio exempel (förutom *Hallirs- och 
*0iirs-) på -is-> -irs- i förledsställning som Hellquist (Hq 2 s. 16 f.) anför är 
dock flertalet felaktiga eller osäkra2  — men det krävs goda skäl för att anta ett 
obelagt analogipäverkat -irs i stället för -is före år 1400. Starkare skäl än de i 
detta fall föreliggande bör man ha för att våga anta att själva hydronymen, det 
supponerade *Hallir, utvecklats till *Hallar(..) så tidigt att sistnämnda form hunnit 
ge upphov till halors- 1371 och hallars- 1394. Här bör påpekas att Hellquist tyd-
ligen inte haft tillgång till fsv. belägg för Hallarsbo; det är ovisst om han skulle 
ha bedömt Hallaren på samma sätt med kännedom om nu tillgängligt äldre mate-
rial. 

De enda två exempel på fsv. -ar(e)-, -aren direkt belagt i sjönamn (»de enda 
fsv. sjönamn på -are») som Hellquist (Hq 2 s. 16) uppger sig ha funnit avser 
Hjälmaren och Mälaren och är hämtade från 1490-talet. Mälaren visar dock 
-ar-former från 1440- och 1450-talen (se 8.3). Från sen fsv. tid är -ar-former 
belagda också för Hjälmaren (8.3). Särskild uppmärksamhet förtjänar namnet 
Tisnaren vid gränsen mellan Sörmland och Östergötland (T 9GNV) och det där-
med samhöriga säterinamnet Tisenhult. Äldre belägg avseende den vidsträckta 
sjön är: (j) tisnxr syo 1382 7/3 Nyköping LSBp, (jn i) tysnaren 1439 28/1 Black-
sta k:a SRAp (SMR 880), tisnaren 1560 RL f. 17 v., tisnaren ib. f. 104 v., tisna-
renn, tisnarenn, tisnars (sjö ende) 1500-t. senare del? Top. vol. 580-81 (Nord6n 
1943-48 s. 48). Namnet Tisenhult (Skedevi sn, Finspånga läns hd, Östg. 1.) har i 
gammal tid skrivits (j) tisnohulte 1382 28/6 Slätinon pb i Risinge kyrkoarkiv (jfr 
DNorc s. 58), (j) thisnihult 1422 17/6 Eneby SRAp, (j) tiisnultum 1423 19/1 
Häradstorp Strängnp och (i) tysnahultha 1535 ghj. Om Harry Ståhls (i OUÅ 
1949 s. 19 ff., 1950 s. 157 ff.) på flera sätt tilltalande förklaring av Tisnaren som 

1 Se om detta mansnamn bl.a. LB s. 318, Mod&r 1955 s. 7 och Fredriksson 1974 s. 152. 
2 I exempelsamlingen återfinns bl.a. de här ovan nämnda namnen Doverstorp, Gagersrum och 

Rummelsrum. Jfr även Nomen 1904 § 395, Sahlgren 1912-35 s. 94 f., I. Moder i NoB 37 (1949) s. 3, 
G. Widmark i NoB 49 (1961) s. 130, S. Strandberg i NoB 73 (1985) s. 76 f. med n. 5 om ej ursprungligt 
ändelse-r (lånat frän nominativen eller/och uppkommet på annat sätt) i oblika kasusformer av fsv. sjönamn; 
vidare Nomen 1904 a.st. om ord av andra slag. 
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ett äldre *Tysnir (*Tuis-) m. 'den tvekluvna sjön' är riktig, står man här inför ett 
-ir-namn med ett tänkbart -ar-belägg från 1382 och ett säkert -aren-belägg från 
1439, alltså äldre än mcelar 1440, och dessutom inför ett fsv. exempel på epexe-
getiskt tillfogat sio (1382).' Hellquist (Hq 1 s. 621 ff.) ansätter — »om icke om-
bildning föreligger» — ett fsv. *Tisnir 'den glänsande' (jfr Brevner 1942 s. 219). 

Förleden i Tisenhult kan innehålla ett till *Tisnir bildat ånamn2  eller en om 
sjön använd hydronym. Det är inte uteslutet att genitivens s i ett *Tisnishult ge-
nom dissimilation bortfallit före 1382 och mycket möjligt att h-ljudet förstum-
mats tidigt; om genitivändelsens vokal fakultativt bortfallit i hiatuspositionen kan 
osäkerhet rörande dess karaktär ha uppstått hos skrivarna (tisno- 1382, thisni-
1422, tiisn- 1423, tysna- 1535). Formellt tänkbara ä. fsv. former för -hult-
namnet är *Tisnishult, *Tisna(r)hult och *Tisnohult. 

Det långa brev i vilket belägget tisncer syo förekommer (1382) utmärks inte av 
vare sig ce för a eller te för e i mindre betonade eller obetonade stavelser. Tisncer 
kan reflektera en analogiskt r-utvidgad genitivform *Tisnirs (*Tisners sio med 
epexeges) av ett *Tisnir men möjligtvis också ett genitiviskt *Tisnar, vars -r i så 
fall kanske bevarats med analogisk hjälp i en förled som inte identifierats med 
något levande appellativ.3  Mot bakgrund av det 1382 belagda tisncer syo — varken 
Hellquist, Brevner eller Ståhl synes ha haft tillgång till detta belägg — och den 
s-lösa kompositionsfogen i formerna för Tisenhult bör man kanske överväga 
möjligheten att Tisnaren är en -aren-omformad ellips av ett fsv. *Tisna(r)sio(r) 
och Tisenhult en redukt av *Tisna(r)(sioar)hult; jfr Ståhl 1976 s. 113 f. om det 
ovannämnda Öjaren, enligt hans tanke kanske ett äldre *Oiarsio(r). Tänkbara 
former — om än problematiska — är också *Tisnosio(r) : *Tisno(sioar)hult och 
*Tisne m. : *Tisnahult. Den stora sjön ligger till betydande del i Vingåker; just 
denna bygd har kännetecknats av delabialiseringen y > i (Ericsson 1914 s. 101: 
»ett framträdande karakteristikum»; se vidare 2.1.6). En övergång *Tysn- > 
Tisn- kan tänkas ha inträtt utan hjälp av ett efterföljande i. 

Tisnaren avrinner genom Forsaån, som efter sörmländska förhållanden är ett 
stort vattendrag. Ett på förgrening kring holmar syftande äldre *Tysn(a) f. för 
denna å vore inte orimligt. Vattendraget rinner genom sjön Tislången, vars namn 
kan innehålla *Tysnis- av ett *Tysnir avseende Tisnaren (H. Ståhl i OUÅ 1949 
s. 19, 21, ds. 1950 s. 160 f.) men också ett namn på Forsaån; sjönamn på -lången 
har i flera fall förknippats med ånamn (se Hq 1 s. 604, Brevner 1942 s. 229, 
SOög 11 s. 169). 

Jfr betr. möjligheten av tidig epexegetisk utvidgning med -sio(r) S. Strandberg i Egennamn i språk och 
samhälle s. 63 om förhållandet mellan fsv. kelunder (1362) och jcernlundasy0 (1386). 2 Se Ståhl 1950 s. 160 f.; jfr S. Strandberg i SaoS 1988 s. 133. 

3 
Jfr bl.a. S. Fries i NoB 49 (1961) s. 102 ff. (för detta fall inte minst s. 110) betr. bevarat r i geni-

tivändelsen -ar i östra Sverige. 
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Ordslutet i Tisnaren bör efter min mening inte betraktas som ett säkert exem-
pel på utvecklingen -jr> -aren. Fsv. *Tisnir (*Tuis-) 'den tvekluvna sjön' e.d. 
står dock kvar som ett tilltalande tolkningsförslag; möjligheten av ett *Tisnir med 
annan innebörd får inte uteslutas. 

Jag är inte böjd att räkna med ett omljudslöst -jr-namn, *Hallir, bakom nsv. 
Hallaren och utvecklingen -is-> -ars-(-ors-) redan på 1300-talet i Hallars0 (Hal-
larsbo). Det är rimligare att vid namntolkningen välja mellan en formellt sekun-
där hydronym, bildad till Hallarsbo eller Hallarsö — ett av bebyggelsenamnen får 
då, försåvitt inte båda innehåller mn. Haldor, antas vara bildat senare till sjöns 
namn — och en formellt primär hydronym innehållande suffixet -ara- eller -ura-. 

Efterleden i Hallarsjö, fsv. -0, bör ha innebörden 'land, upphöjning vid vatten, 
land delvis omgivet av vatten' e.d.' En antroponymisk förled är fullt tänkbar 
i detta ortnamn.' Ännu mindre förvånande vore en personnamnsförled i -boda-
namnet.' Mn. Haldor är väl styrkt från fsv. tid.4  

Formen hallar för Haldor möter i SRApp 11 1383 7/7 Linköping (SRPp 66). 
Andra belägg som illustrerar utvecklingen Id > Il är: hallore, hallore, hallor 1385 
2/10 Linköping SRAp, hallor 1389 13/5 Varnhem SRAp (SRP 2398), hallar 1423 
22/3 Västervik SRAp, hallor 1436 5/5 Slätmon SRAp (SMR 402), hallar 1445 8/3 
Västervik SRApp I, hallar 1482 18/6 Stalberg SRAp och (Manss) hallarsson 1512 
ATb 3 s. 263.5  

I ett med -bodha respektive -0 sammansatt *Haldors- kan förbindelsen Id ha 
assimilerats till Il redan under ä. fsv. tid.6  Att ett *Hallors- med i förledsställ-
ningen försvagad andra vokal redan 1394 kunnat skrivas Hallars- vågar man 
också anta; jfr de nyss anförda beläggen för mansnamnet. 

Ett vid själva namnbildningen eller senare reducerat *Haldors(bodha)sio(r), 
*Hallars(bodha)sio(r) eller *Haldors(Oiar)sio(r), *Hallars(Oiar)sio(r)7  kan myck-
et väl tänkas, trots att Hallaren inte är en liten sjö. Åmänningen, namnet på Väst- 

2 Jfr om personnamnsförleder i ö- och holmnamn t.ex. E. Brate i NoB 2 (1914) s. 89 f., Ma:Mer 1933 
s. 219 ff., Westman 1935 s. 34 f., SOSk 4 s. 53, SOSk 13 s. 259, R. Otterbjörk i NoB 50(1962) s. 213 
f., K. Hald i NoB 59 (1971) s. 78 f., SOJö 2 s. 42, ÖNON 7 A s. 32, E. B. Lindblom i Personnamn i 
stadnamn s. 127 ff., ds. 1988 s. 161 ff., L. Moberg i Ingemar Olsson 25 augusti 1988 s. 247 och även 
Brink 1990 s. 283 ff. 

3 Jfr bl.a. P. Axelsson i OUÄ 1959 s.52 ff., Stähl 1976 s.90, Pamp 1988 s. 51 och SOVm 5:1 s. 19 f. 
4 Se om detta namn bl.a. Lind sp. 460 f., DOP 1 sp. 465 samt LB s. 92 f., där samma ortnamn anförs 

under mn. Haldor (Hallor). 
s Jfr Fredriksson 1974 s. 36, 38, 43, 49, 119 om nsv. Hallor. 
6 Jfr bl.a. Nomen 1904 § 292:1, ds. 1913 s. 153, Ståhle 1946 s. 269 ff. och L. Moberg i NoB 72(1984) 

s. 12 ff. 
7 Med Jöran Sahlgrens (1927-28 s. 231 ff.) förklaring av -.13,6rr, -d6rr i namn som Arnkörr och Halldörr 

får man för Hallars- i åtminstone Hallarsö överväga en ursprungligen trestavig form; jfr A. Janz&I i NK 7 
s. 118 f'., de Vries 1962 s. 205, 618 och Mo&er 1989 s. 29 f. betr. Halldörr, Haldor. 

Se om ö t.ex. G. Franzén 1937 s. 144, Hellquist 1948 s. 1451 f., SOÄ 1:1 s. 87, SOSk 1 s. 34. 
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manlands största helt inom landskapet belägna sjö, kan som Ståhl (i NoB 63, 
1975, s. 113 ff.) visat vara ellips av ett *Åmbenningssjön som bildats till bynam-
net Ombenning vid sjön i fråga. Den stora Näshultasjön på Rekarne i Sörmland (T 
1OGS0) bär ett formellt sekundärt namn. Ett annat betydande sörmländskt vatten 
är Lidsjön i Oppunda, Rönö och Villåttinge hd (T 9HNV). Dess namn, skrivet 
Lijö Sjön i RL 1560 (f. 18 r.) och senare Lysiö (1625-41? KB ka 50 t) och lisiön 
(1636 LMV C 4:4), innehåller sannolikt inte app. lid f. 'sluttning', trots att topo-
grafin medger en sådan tolkning; förleden sammanhänger snarare med det nu 
försvunna bebyggelsenamnet Lya i Råby-Rönö sn, Rönö hd (j lyia 1397 19/1 
Nyköping SRAp, SRP 2839, j lyonne 1423 11/4 Strängnäs SRAp, Liljegren 1819 
s. 26), möjligtvis genom en därtill bildad inbyggarbeteckning.' 

Hallaren kan sålunda vara ett formellt sekundärt namn. Man får dock inte 
bortse från möjligheten att -aren-formen är framgången ur ett hydronymiskt fsv. 
*Hallar m. eller *Hallur, *Hallor m. 

Nominala baser har antagits eller övervägts för -ara- och -ura- avledningar 
som fsv. gumar m. 'gumse', hamar m. 'bergshöjd; hammare' och fsv. fiwtur m. 
'fjätter', vcekur m. 'vädur'.2  Vid sidan av fsv. staver m. 'stav' står fsv. stavur m. 
'ds.' (se 8.2 under Dagarn). 

Svenska sjönamn på -aren med omedelbart föregående rotstavelse innehållande 
(-)jä eller obruten och icke i-omljudd vokal (som a och o) skulle teoretiskt sett i 
många fall kunna vara -ara-avledningar. Denna möjlighet tycks dock vara föga 
beaktad, vilket väl delvis kan sammanhänga med uppfattningen att -aren i hög 
grad korresponderar med fsv. -jr. Säkra fall med -ara- är som det synes inte tal-
rika.3 

Hydronymer innehållande suffixalt -ur(-) har man räknat med på skilda håll. 
Ett bekant exempel är Skagern, på 1300-talet skrivet scaäur (VgL s. 291); se 
Sahlgren 1912-35 s. 81 ff. och E. LieMn i NoB 20 (1932) s. 228 ff. om  detta 
namn. Anföras kan vidare fda. *Lughur, Lughursio (J. Sahlgren i ANF 44, 1928, 
s. 274 ff., J. Brondum-Nielsen i APhS 5, 1930-31, s. 31 ff., E. Li&n i NoB 20, 
1932, s. 230 f., DSÅ 4 s. 352 f.) och det *Hiartur, ett till fsv. hiorter m. 'hjort' 
bildat sjönamn, som enligt Evald Lidai (i a.a. s. 227 ff.) kan ingå i fsv. 
hiarttursnws mos w (VgL s. 289); jfr Brevner 1942 s. 112 och, om vissa norska 
namn, Indrebo 1924 s. 261. John Kousgård Sorensen har undersökt möjligheterna 
att rekonstruera hydronymer som *Anur (DSÅ 1 s. 79), *Ganur (DSÅ 2 s. 198), 
*LOghur (DSÅ 4 s. 390), *Winur, *Wikur och *Withur (DSÅ 7 s. 280 f., 304 f., 

1 Lya har som Lars Hellberg muntligen framhållit varit namnet på en bebyggelseenhet vid Lidsjön som 
innefattat bl.a. Lundby och Oppeby (jfr T 9HNV). 

2 Se Olson 1916 s. 117 (gumar-, wekur), 305 (flatur, hamar). 
3 Se om -ara-, -ira-, -ura- i toponymer Krahe 1964 s. 63 f., Christensen & Kousgård Stdrensen 1972 

s. 178, Kettner 1972 s. 351 f., Greule 1973 s. 112; jfr Witt 1912 s. 212 ff. 
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334 f.); jfr DS 5 s. 177, DSÅ 5 s. 204 om -ur(a)-. För det i fornvästnordiskt 
skaldespråk förekommande älvnamnet Vimur f. har man övervägt avlednings-
elementet -ur- eller -arö- (se E. LieMn i a.a. s. 231 f., L. Moberg i NoB 37, 1949, 
s. 144 f. med litt.-hänv.). 

Kousgård Sorensen (i DSÅ 3 s. 25) räknar utifrån nutidens Haller Å i Kamp 
och Torning snr, Lysgård hd, Viborg amt, med ett fda. ånamn *Halur, bildat till 
roten i adj. hal 'hal, glatt', vilket tillskrivs den äldre innebörden 'frusen'.' Beläg-
get halorsbodhum 1371 för Hallarsbo i Möldinta kan förenas med tanken på ett 
fsv. *Halur betingat av tidig isläggning; för att förklara fsv., nsv. Hall- i de tre 
toponymerna får man då anta verkan av ordlängdsbalans i bebyggelsenamnens 
förleder och analogisk överföring av Hall- till hydronymen. De talrika fsv. 
skrivningama med Hall- och det nsv. Hallarn i stället för *Halarn, *Halern e.d.2  
väger dock tyngre än det enstaka belägget med Hal- från 1371. 

App. hall f., m., fsv. hal f., m., fvn. hallr m. 'häll, berghäll' är en närliggande 
utgångspunkt för tolkningen av Hallaren. Sakliga förutsättningar finns för 
rekonstruktionen av ett *Hallur m. eller *Hallar m. med innebörden 'hällsjön, 
klippsjön' e.d.3  Invid Hallarens stränder finns mindre höjder eller bergknallar på 
olika ställen. Vid sockengränsen söder om Hästtorpet (glk Aa 186, T 12GS0) 
reser sig enligt uppgift från orten"' en bergshöjd, som med mycket markerad, kal 
sida stupar ned i vattnet. Hellquist åberopar som redan nämnts steniga lokaliteter i 
sjön. I ett Hallaren som återgår på ett äldre *Hallur kan u-ljudet i -ura- ha 
bestämts av avledningsbasens stamtillhörighet; fvn. hallr, fsv. hal 'häll' har här-
letts ur ett urg. *hallu- (jfr got. *hallus, ack. hallu).5  

De fsv. beläggen talar mer för alternativet *Hallar än för *Hallur; det äldsta 
kända belägget har dock Halors-. I den nordiska hydronymiska litteraturen tycks 
-ur spela en mer framträdande roll än det -ar som föreligger i fsv. hamar. Ett 
*Hallurs-, *Jallors- bör i förledsställning ha kunnat få ett försvagat vokalljud av 
mer obestämd karaktär i andra stavelsen redan under ä. fsv. tid; anslutning av ett 
sådant ljud till a i det vanliga -ar- ter sig långtifrån otänkbar. I själva sjönamnet 

Se om hal SAOB H 68 f., Hellquist 1948 s. 328; jfr Torp 1919 s. 203, J6hannesson 1956 s. 239 f., 
de Vries 1962 s. 205 om fvn. håll, no. lull 'hal'. 

2 Se Wess6n 1968 § 78 om fsv. å > ä. 
3 Sockennamnet Navr i Hjerm hd, Ringkobing amt, har tolkats som ett *Hnakkara eller *Hnakkura, 

bildat till nakke; se Christensen & Kousgård Sörensen 1972 s. 178, jfr DS 17 s. 200, K. Hald i Nd0 s. 
649. 

4 Meddelat 1988 av August Andersson, Hallarsbo. 
Se om hall, hallr, *hallus J. Sahlgren i NoB 1 (1913) s. 63 f., Olson 1916 s. 301 f., SAOB H 77, 

Feist 1939 s. 241, Hellquist 1948 s. 328, Jöhannesson 1956 s. 252 f., Pokorny 1959 s. 925, de Vries 1962 
s. 205, Nielsen 1976 s. 144, Lehmann 1986 s. 174 f. och Magmisson 1989 s. 301. — Jfr Witt 1912 s. 212, 
Kettner 1972 s. 106 ff. om  vattendragsnamnet Haller och Walther 1971 s. 232 om vattendragsnamnet 
Heldra (»germ. *Haldira, *Heldara, zu ahd. halda, helde 'Bergabhang'»). Indreb0 (1924 s. 261) anför 
utan tolkning de norska sjönamnen Haldoren och Halloren. 
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kan en övergång från *Hallarn e.d. till Hallarn ha inträtt under 1500- eller 
1600-talet; jfr Sahlgren 1912-35 s. 82 f., 87 ff. om  fsv. Skafrur > nsv. Skagern, 
Ska garen. Inte minst Mälaren kan ha utövat morfologisk påverkan på ett 
*Hallern. 

Valet mellan alternativen *Haldors(bodha)sio(r)l*Haldors(Oiar)sio(r) och 
*Hallarl*Hallur är svårt. För att kunna ge avgjort företräde åt det senare skulle 
man behöva flera och säkrare vittnesbörd om -ara-l-ura- i svenska hydronymer. 
Formerna halders0, haldars0 1399 stöder personnamnsmöjligheten, men -Il- (-I-
1371) uppträder tidigare och är dominerande i det fsv. beläggmaterialet; hald-
kan vara en omvänd skrivning. Utgångspunkten hall 'klippa, häll' är sakligt till-
talande. För en i gammal bygd belägen, icke obetydlig sjö som Hallaren är det 
rimligt att räkna med tidig namngivning; ett ålderdomligt, mindre välbekant suf-
fix i dess namn är fullt tänkbart. I rent bildningstekniskt avseende är ju 
*Hallarl*Hallur ett enklare alternativ än ett formellt sekundärt sjönamn; väljer 
man det senare blir det naturligt att tänka sig överföring av förledselementet 
*Haldors- i två steg med sjön som både mottagare och givare, även om man också 
måste räkna med möjligheten att ett av de två bebyggelsenamnen bildats till det 
andra utan förmedling av sjöns namn och möjligheten av två formellt primära 
bebyggelsenamn innehållande mn. Haldor. Jag ger tills vidare ett visst företräde 
åt alternativet *Hallarl*Hallur. Någon anledning att räkna med ett fsv. *Hallir 
föreligger inte; Hallaren kan sålunda inte bidra till belysningen av -aren-elemen-
tets uppträdande i hydronymiska ja-stammar under fsv. tid. 

8.5. Sammanfattning 

Hellquist antar i sitt stora sjönamnsarbete att ordslutet -aren i hans redovisade 
svenska sjönamnsmaterial oftast går tillbaka på äldre -jr. 1 en mängd fall har han 
räknat med omljudslösa -jr-bildningar bland sjönamnen, *Akir, *Hallir osv. 
Någon senare, mer omfattande undersökning av förhållandet mellan -jr och -aren 
har inte offentliggjorts. 

Hellquist upptar bland uppslagsformerna till sina namnartiklar i Hq 1 fler 
-aren-namn från Sörmland än från något annat landskap. En genomgång av 
materialet visar att det inte finns något säkert sörmländskt exempel på att sjönamn 
saknar omljud framför fsv. -jr i fall då rotvokalen kunnat omljudas. Det tycks 
inte heller vara lätt att påträffa säkra exempel på omljudslösa -ir-hydronymer i 
Hellquists material från det övriga Sverige. Undersökningen av denna fråga kan 
inte anses avslutad; man bör dock ingalunda a priori utgå från att ett omljudslöst 
-aren-namn innehållit fsv. -jr. 
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I det stora sörmländska -aren-materialet är Mälaren det enda helt säkra 
exemplet på utvecklingen fsv. -jr > nsv. -aren bland sjönamn. Det kan i en rad 
fall visas eller göras sannolikt att sjönamn med -aren-form inte haft 
ia-stamsböjning i äldre tid. För Sörmlands del bör man inte a priori snarast anta 
att ett -aren-namn utan morfologiskt klargörande belägg är en omvandlad 
-ia-/-ir-bildning. Olika regioner kan tänkas skilja sig från varandra i detta avse-
ende; med min nuvarande erfarenhet finner jag det dock tryggast att i motsva-
rande fall i andra landsändar inte utan vidare räkna med fsv. -jr bakom ett nsv. 
-aren. 

Det västmanländska sjönamnet Hallaren har tolkats som ett fsv. *Hallir av 
Hellquist, som också antar att det med Hallaren samhöriga Hallarsjö, fsv. Hal-
lars0, vittnar om fsv. förekomst av elementet -ar(e) i hydronymen. Sjönamnet 
bör dock tolkas på annat sätt. Det kan i nuvarande läge inte bidra till kännedom 
om när och i vilken utsträckning på -jr återgående -ar(e) förekommit i svenska 
sjönamn under fsv. tid. 

Min framställning här är inriktad på -aren-namnens formella typologi, främst 
förhållandet mellan -jr och -aren. Den vill erinra om att stora uppgifter väntar på 
utförande inom det hydronymiska området, där -aren-namnen utgör en talrik och 
viktig grupp. Ytterligare belysning förtjänar bl.a. orsakerna till -aren-elementets 
uppkomst och spridning och frågan i vilken utsträckning -ar(e), -aren fungerat 
som direkt sjönamnsbildande suffix. De svenska -aren-namnen erbjuder material 
till en rad större onomastiska arbeten. 
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9. Sammanfattning 

9.1. De olika studiernas innehåll 

Utgångspunkten för det starkt etymologiskt inriktade andra kapitlet är sjönamnet 
Fjälaren. För detta kan olika semantiska och morfologiska tolkningsalternativ 
övervägas. Namnet kan anknytas till fjäl, fjäl 'bräde', till fjärd 'öppet parti av sjö; 
vik' och till verbet um. *felhan, fsv. ficela, fvn. fela 'skyla, dölja'. Av topogra-
fiska skäl kommer valet att i första hand stå mellan fsv. *Ficerdh- 'fjärd-' och fsv. 
*Fial- 'gömställe; dold' e.d. Jag föredrar det sistnämnda alternativet, som är 
fonologiskt enkelt och från saklig synpunkt ännu mer tilltalande än *Ficerdh-. 
Med betydelsen 'gömställe; dold' e.d. kan Fjälaren inordnas i en välbekant grupp 
mer eller mindre liktydiga naturnamn samhöriga med *felhan. Till denna grupp 
har förts bl.a. det svenska sjönamnet Fjälstern och det norska älvnamnet Fjelna. 

Elof Hellquist har fört tillbaka Fjälaren på den fsv. formen *Ficelir. Denna 
möjlighet är dock osäker av strukturella skäl (jfr 8.2). Fjälaren är snarare en 
omvandlad an-stam eller ellips av en sammansättning på fsv. -sio(r); -aren i stäl-
let för -en beror i så fall på analogi (jfr kap. 8). Man kan också överväga ett um. 
*FelhuraR, fsv. *Fialur m., eller *FelharaR, fsv. *Fialar m., och ett um. 
*FelhanaR, fsv. *Fialan m. 

I samband med Fjälaren behandlar jag i kap. 2 bl.a. sjönamnet Fälaren i Upp-
land, sockennamnet Film i samma landskap och det på två olika håll före-
kommande sjönamnet Filaren i Sörmland. Utgångspunkten för Fälaren, som 
sammanhänger med fsv. *Fcelarna(-), kan vara ett sjönamn eller annat ord med 
innebörden 'gömställe; något dolt' e.d. Det är tilltalande att i Film se ett gammalt 
å- eller viknamn, kanhända ett um. *Felmiii; en sådan hydronym kan samman-
hänga med *felhan 'skyla, dölja' men är flertydig. 

Undersökningen av Film har givit mig anledning att ta upp också gårdnamnet 
Ralm i Sörmland. Bakom detta ligger sannolikt en med ralla 'skvallra, sladdra; 
flacka omkring' m.m. samhörig hydronym åsyftande nedströmmande vatten. 

I kap. 2 tolkas även det sörmländska bynarrmet Hulla (fsv. Huld-). Det kan vara 
bildat till ett ord för 'sluttning' men innehåller snarare ett äldre namn, fsv. 
*Hulder m., på den närbelägna Hullsjön. Språkliga och sakliga omständigheter 
gör det naturligt att tolka *Hulder som ett substantiverat adjektiv med betydelsen 
'dold'. 

Den sörmländska tätorten Forssjö ligger vid Forssjösjön, men namnet Forssjö 
är inte hämtat från sjön. Detta ortnamn (ä. nsv. Forsedha), som jag behandlar i 
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kap. 3, kan innehålla terrängbeteckningen hedh men är snarare sammansatt med 

edh(e) 'gångsträcka förbi fors; landtunga', kanske använt som ortnamn, *Edh(e). 
I samband med undersökningen av Forssjö diskuterar jag en i efterleden hos detta 
och flera andra namn betygad övergång e > i, som i Forssjö, Remröd och vissa 
andra toponymer sannolikt beror på vokalförkortning i mindre betonad ställning. 

Semantisk typologi är huvudtemat för kap. 4, som belyser sambandet mellan 
ortnamn och virkestäkt. Det erinras om att man har skäl att anta eller överväga 
virkestäkt som namngivningsmotiv för många toponymer och visas att även 
sörmländska sjönamn kan ha sådan bakgrund. Namnet Löppsjön har snarast 
betingats av barklöpning eller/och av att man rötat avlöpta träddelar (bast) i sjön. 
Också Skaksjön förklaras lättast som virketagsnamn; material till vagnsdelar 
(skak) eller bindslen (skag el. skak) kan ha hämtats vid sjön i fråga. Fjättersjön 
kan tilltalande förbindas med virkestäkt för tillverkning av bindslen eller slädar 
och kälkar. Andra i sammanhanget behandlade namn är bl.a. Anderbäck, Ander-
vik, *Dunsjön, Enbågen och Åndern. Utgående från Enbågen diskuterar jag i 
kap. 4 också en grupp sörmländska sjönamn som är eller kan vara formellt 
sekundära bildningar till bebyggelsenamn tillkomna genom uppkallelse. 

I kap. 5 sammanställer jag sjönamnet Blåkulla med folksägner rörande den 
bekanta Pintorpafrun och med bruket av namnet Blåkulla i betydelsen 'helvetet'. 
Hydronymen Jättens handfat har sitt upphov i sägner om jättar i den omgivande 
trakten. Sägnerna torde i sin tur vara betingade av en eller flera fornlämningar; 
även gårdnamnet Jättorp kan ha bidragit till sägenbildningen om jättar. 

Kap. 6 är liksom avsnittet om virkestäkt inriktat på en viss semantisk typ. Jag 
undersöker där i vilken utsträckning man i formellt primära sörmländska sjö-
namn bör räkna med eller allvarligt överväga antroponymisk förled. Bland alla 
sjönamnen i det vidsträckta Oppunda hd tycks Beriln vara det enda från ä. nsv. tid 
belagda för vilket personnamnsalternativet ligger närmast till hands. Namnet 
Luvsjön i samma härad innehåller ett personnamn men kan inte ha tillkommit 
förrän under 1800-talet. 

I kap. 7 diskuteras vissa principiellt intressanta fall, i vilka fjärravhängig ort-
namnsbildning längs vattenleder tycks vara för handen. Det mest tilltalande sättet 
att förklara sambandet mellan Strången och Lill-Strången, som ligger i varandras 
närhet men inte utgör ett topografiskt motiverat namnpar (av typen Lill-Jälken : 
Stor-Jälken, om två intill varandra belägna sjöar), är att anta fjärravhängig 
namnbildning betingad av ett som gårdnamn belagt Strångbäcken och av ett nu 
okänt namn på Nässjön invid Lill-Strången. Gårdnamnen Hönstorp och Höne-
bäck, som återfinns i skilda socknar och på betydande avstånd från varandra, kan 
sammanhållas genetiskt med hjälp av ett nu försvunnet sjönamn och ett rekon-
struerat vattendragsnamn. Gårdnamnet Remna vid Stensjön hör sannolikt genom 
en hydronym samman med den på avstånd från gården belägna Ramsjöns namn. 
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Sjönamn på -aren är ämnet för det åttonde kapitlet; jag undersöker sådana 
namn med hänsyn till framför allt bildningstyp och formell utveckling och drar 
därvid in många -aren-hydronymer från andra landskap än Sörmland i diskus-
sionen. På grund av kapitlets starka strukturella inriktning presenteras det när-
mare i 9.2. 

9.2. Huvudlinjer och principiella frågor 

Nordiska sjönamn är minst av allt en formellt och semantiskt enhetlig kategori. 
Den som föresätter sig att tolka större mängder sjönamn bör vara beredd att möta 
talrika svårigheter och svårigheter av mycket skiftande karaktär. Infallsvinklarna 
på det språkliga materialet blir många. Den tematiska olikheten mellan studierna i 
denna avhandling återspeglar det hydronymiska forskningsområdets spännvidd. 
Sjönamn är emellertid inte bara en svåröverskådlig mångfald. De kan struktu-
reras morfologiskt, semantiskt, kronologiskt och geografiskt. Vissa språkliga 
komplikationer eller andra förhållanden (t.ex. utbytet av gamla toponymer mot 
formellt sekundära) är vanliga bland sjönamnen. I min avhandling söker jag 
framhäva och belysa mönster och frågeställningar som har mer generell räckvidd 
inom vår hydronymi. Svenska sjönamn är emellertid ofta etymologiskt dunkla; 
fsv. belägg påträffas alltför sällan, och de morfologiska utgångsaltemativen såväl 
som de tänkbara tydningama kan bli många. Både vid förklaringen av enskilda 
hydronymer och då man drar slutsatser rörande strukturella förhållanden måste 
man därför ofta formulera sig med stor försiktighet, och i vissa fall tvingas man 
helt enkelt konstatera att ett bestämt svar inte kan ernås. 

I avhandlingen spelar den etymologiska granskningen av sjönamn genomgående 
en central roll. Förslag till nya tolkningar framställs för en stor mängd namn, i 
vissa fall utförligt (t.ex. Fjälaren, Hulla i kap. 2 och Hallaren i kap. 8) och i 
andra mindre utförligt eller helt kort (t.ex. ett antal -aren-namn i kap. 8). För 
svensk sjönamnsforskning är det fortfarande av primär, grundläggande betydelse 
att få fram just namntolkningar; detta förhållande återspeglas mycket tydligt i min 
avhandling. 

Den etymologiska granskningen leder naturligt nog in på områden som fono-
logi, morfologi och semantik. Fonologiska överväganden förekommer flerstädes 
och är ett huvudtema i kap. 3. Avledning med suffix ägnas stor uppmärksamhet i 
den inledande och den avslutande studien (kap. 2, 8). Morfologi och semantik är 
viktiga inslag i samtliga studier. 

Sedan hydronymer tolkats, kan de struktureras semantiskt. Vid tydningen av 
tidigare °tolkade namn kan redan påvisade mönster ge vägledning. Två studier i 
avhandlingen (4, 6) har semantisk typologi som huvudtema. Även kap. 5 är in- 
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riktat på en väl avgränsad semantisk sfär: sägner eller folkliga föreställningar om 
övernaturliga väsen eller händelser. Avhandlingen visar att man också inom 
hydronymin i hög grad har att räkna med sambandet mellan ortnamn och arbets- 
liv eller näringsfång. För ett flertal behandlade vattennamn är det tilltalande att 
anta virkestäkt som narnngivningsgrund (kap. 4); namnet Löppsjön kan framhävas 
som exempel på hur en namntolkningsprocess kan avgöras genom ett ingående 
studium av förhållandet ord — sak (4.2). Sambandet mellan ortnamn och samhälle 
illustreras tydligare av virketagsnamn än av många andra semantiska typer i 
hydronymin. 

Undersökningen av personnamnsförleder i formellt primära sörmländska sjö-
namn, vilken särskilt beaktar Oppunda hd, tyder på att sådana förleder är åt-
minstone ovanliga i äldre namn och namn på stora lokaliteter (kap. 6). En slutsats 
av undersökningen blir att antroponymisk förled är ett alternativ man inte bör 
räkna med utan mer eller mindre tvingande skäl vid tolkningen av sörmländska 
sjönamn; hydronymer som Bjuren och Ulvsjön kan a priori snarare antas inne-
hålla appellativen bjur och ulv än motsvarande mansnamn. 

De i kap. 4-6 behandlade semantiska typerna är intressanta från bl.a. krono-
logisk synpunkt. Goda skäl talar för att inte hänföra sjönamn innehållande antro-
ponymer till de äldsta hydronymskikten i Sörmland. Språkliga och topografiska 
förhållanden låter förmoda att inte heller sjönamn betingade av virkestäkt tillhör 
de äldsta skikten. De med folksägner förbundna namnen Blåkulla och Jättens 

handfat har sannolikt uppkommit först under nsv. tid. Att gruppera olika seman-
tiska typer kronologiskt får anses vara en viktig uppgift för sjönamnsforskningen 
med tanke på inte minst sjönamnens värde som historiskt källmaterial. 

Jämförelsenamn är en kategori inom vilken förhållandet mellan morfologi och 
semantik kräver stor uppmärksamhet och har betydelse från bl.a. kronologisk 
synpunkt. Det är av vikt att få veta i vilken utsträckning man i gammal tid ut-
tryckt jämförelser genom avledning (2.1.7) eller sammansättning (4.2), alltså 
primär namnbildning, i stället för genom metaforer (sekundär namnbildning). 
Det förefaller rimligt att anta att osammansatta jämförelsenamn som typ är äldre 
än sammansatta, men möjligheten av hög ålder också hos tvåledade hydronymiska 
jämförelsenamn kan inte uteslutas. Bedömningen försvåras av att metaforer kan 
ha utvidgats genom epexeges; ett namn som fsv. Balghsio kan betyda 'den (till 
formen) bälgliknande sjön' men också 'sjön med en bälgliknande vik' eller 'sjön 
(som heter) Bälg' (4.2). 

För sockennamnet Film, som snarast en gång varit hydronymiskt, är det av 
samverkande morfologiska (ordbildningsmässiga) och fonologiska skäl naturligt 
att tänka sig hög ålder, eftersom ingenting tyder på sekundär namnbildning i detta 
fall (2.1.7). Från ordbildningens synpunkt är det möjligt att överväga yngre till-
komsttid (sen, analogibetingad m-avledning eller sekundär namnbildning) för det 
ursprungligen hydronymiska Ralm än för Film. Sjönamnet Fjälaren har antagits 
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återgå på ett fsv. *Fitelir (kap. 2); detta alternativ är dock mindre tilltalande i 
fonologiskt-morfologiskt avseende (jfr kap. 8). 

En kronologisk fråga av stor principiell betydelse, förhållandet mellan åldern 
hos vattendragsnamn och namnbärarnas storlek, diskuteras i avhandlingen med 
Remna som utgångspunkt (7.3.3). Man har antagit att små lokaliteter vanligen har 
yngre namn än stora men också att särskilda omständigheter kan ha föranlett 
undantag från denna regel. Efter min undersökning av testfallet Remna, vid vil-
ken bl.a. bruket av ordet å i ortnamn belyses, drar jag slutsatsen att detta gård-
namn kan innehålla ett ånamn från urnordisk tid, trots att det vattendrag som 
kommer i fråga åtminstone numera är obetydligt. Möjligheten att ett namn av ur-
nordisk typ bildats genom analogi först under medeltiden kan dock inte uteslutas. 
Undersökningen i sin helhet tyder på att ringa storlek hos vattendrag i princip 
ingalunda utesluter tanken på hydronymer av hög ålder; det är viktigt att också 
namnbärarnas topografiska särdrag och samhällsfunktioner och deras läge i för-
hållande till de äldsta bebyggelserna beaktas vid åldersbestämningen. 

För bl.a. kronologiska bedömningar kan förhållandet mellan primär och 
sekundär namnbildning vara av stor betydelse. Gång på gång gör sig förhållandet 
mellan dessa olika bildningsprinciper påmint i avhandlingen; ett mycket belysande 
typfall är Enbågen (4.4). Till denna fråga hör bl.a. bestämningen av om uppkal-
lelse föreligger eller inte. Mönsternamnbildning spelar inte någon huvudroll i av-
handlingen som helhet, men möjligheten av uppkallelse dryftas i skilda samman-
hang (2.1.6, 4.4, 7.1.4). En särskild grupp utgör sörmländska sjönamn som är 
eller kan vara bildade till bebyggelsenamn tillkomna genom uppkallelse (4.4). 

Namnbildning ägnas genomgående stort intresse i avhandlingen. Bristen på till-
räckligt gamla belägg leder som redan framhållits till att man ofta måste uppställa 
flera tänkbara utgångsformer; tolkningarna av Fjälaren och Film är mycket 
klargörande i detta hänseende (kap. 2). 

Med bedömningen av förhållandet mellan formellt primära och formellt 
sekundära sjönamn sammanhänger namnbyte, ellips och reduktion, tre inom 
hydronymin ytterst viktiga företeelser som illustreras i avhandlingen. I vissa fall 
kan denotationsutvidgning eller denotationsbyte föreligga (4.4, 5.1). Sjön Jättens 
handfat är intressant genom att man om denna använt påfallande många olika 
namn under en mycket begränsad tidrymd (5.2). Det ovannämnda Remna bedö-
mer jag i första hand som en elliptisk avledning (7.3). Det formella motsatsför-
hållandet primär: sekundär är mycket centralt i den studie (kap. 7) som särskilt 
ägnats åt detoponymisk (dehydronymisk) namnbildning och belyser fjärrav-
hängiga samband mellan olika namn (jfr 9.1). En viktig fråga är om det kan be-
läggas att ånamn vanligen är primära i förhållande till sjönamn inom dehydro-
nymiskt uppkomna par eller att förhållandet vanligen är det motsatta; för närva-
rande är den svenska strukturen svår att överblicka i detta fall. Sjönamnet bör 
vara det primära i paret Ramsjön : Remna, och relationen kan mycket väl vara 
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densamma i paren Hön(s)sjön : Hönebäck och *Strang- : Strångbäcken. Det finns 
skäl att betona att sjönamn kan vara formellt sekundära bildningar till anslutande 
ägonamn eller icke hydronymiska naturnamn (måhända okända i våra dagar); 
denna möjlighet torde vara lättare att förbise än det ofta uppenbara förhållandet 
att vissa sjönamn bildats till namn på intilliggande bebyggelser. Namnet Frusjön 
är av allt att döma bildat till ägonamnet Fruängen (kap. 6). Man kan inte ta för 
givet att sjönamnet Skaksjön är formellt primärt i förhållande till Ska kängen 
(4.3). 

Som framgått ovan diskuteras möjligheten av analogi vid hydronymbildning i 
kap. 7. Att analogi kan påverka formen hos redan existerande sjönamn demon-
streras framför allt i kap. 8, som på basen av ett stort namnmaterial granskar 
bildningstyper bland sjönamn som numera slutar på -aren och formutveckling i 
sådana namn. Säkra exempel på att -are(n) använts som direkt sjönamnsbildande 
suffix har jag inte påträffat bland sörmländska sjönamn; är vissa dithörande namn 
bildade på sådant sätt, kan de inte antas ha hög ålder. Materialet är svårbedömt, 
men denna studie torde ändå lämna avhandlingens i strukturellt avseende vikti-
gaste resultat. 

De talrika sjönamnen på -aren är ett uppmärksammat inslag i svensk hydro-
nymi. Hellquist räknar med att flertalet av de många -aren-namn han redovisar i 
Hq 2 har innehållit äldre -ir. Han är också benägen att i många fall anta eller 
överväga en utveckling från fsv. -ir till nsv. -aren i omljudslösa namn (namn som 
nu borde ha omljud, om de bildats före eller under den period då i-omljudet ver-
kade). 

I sin stora monografi (Hq 1) upptar Hellquist fler -aren-namn från Sörmland 
än från något annat svenskt landskap, bl.a. Hjälmaren, Mälaren, Näsnaren, Tis-
naren, Y ngaren och Öljaren. Bland de sörmländska namn som är omljudslösa 
men enligt Hellquist ändå innehållit eller kan ha innehållit fsv. -ir finns efter min 
mening inget säkert eller ens sannolikt exempel på det antagna förhållandet. 
Också beträffande en lång rad namn på -aren, -ern, -eln eller -en utanför Sörm-
land finns det skäl att avvisa eller kritiskt avvaktande bemöta förslag från Hell-
quist att anta eller överväga omljudslösa -ir-namn. 

Min undersökning av det sörmländska materialet och av vissa -aren-namn på 
andra håll har inte kunnat bekräfta antagandet att nsv. -aren i regel motsvarar 
fsv. -ir. Bland omkring 70 sörmländska -aren-namn eller mer eller mindre till-
fälligt brukade -aren-former (i stället för andra avseende samma sjö) känner jag 
till ett enda säkert exempel (Mälaren) på utvecklingen fsv. -ir > nsv. -aren. Jag 
kan påvisa betydligt fler fall där -aren med säkerhet eller stor sannolikhet kan 
sägas ha annat ursprung än fsv. -ir. Det tycks inte finnas anledning att a priori 
anta att förhållandena rörande -aren-namn i Sörmland skiljer sig väsentligt från 
förhållandena i andra delar av Sverige med många -aren-namn; analogi kan dock 
tänkas ha spelat en särskilt stor roll i Sörmland. En slutsats blir i varje fall att 
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man vid tolkningen av -aren-namn inte på förhand eller i ovissa lägen bör räkna 
med -jr-alternativet framför alla andra. Avledning med andra suffix än um. -ia-
(runsv. nominativ -iR, fsv. -jr) kan ligga bakom många -aren-namn: um. -an, 
-jan-l-ian-, -ana-, -ara-, -ura- och även -ila-, -ula-. Det bör betonas att -aren-
namn i många fall kan vara analogiskt omformade ellipser av sammansatta 
sjönamn; i kap. 8 ges exempel som Addsiön > Addarn, Fredagssjön > Frejdaren, 
Fräkensiön > Fräknarn, Hedesiön > Hedaren och *Svinasior (swinersiö 1634) > 
Svinnaren. 

Särskild uppmärksamhet ägnar jag i kap. 8 det principiellt viktiga namnet Hal-
laren. Detta kan knappast som Hellquist förmodat användas som vittnesbörd om 
tidig framväxt av -ar(e) i det svenska sjönamnsskicket. Jag avvisar också förslaget 
att ett 1300-talsbelägg för gårdnamnet Örsbo skulle avspegla ett ur *0(i)ir 
utvecklat, hydronymiskt *Ojar. 

De svenska sjönamnen på -aren erbjuder ett utmärkt material åt forskare som 
vill studera morfologisk analogi inom ortnamnsskicket. 
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English summary 

Studies of Södermanland lake names 
Etymology, name formation and morphological development 

Scandinavian lake names show little uniformity in formal or semantic terms. 
Their study may involve difficulties of many different kinds. The varying themes 
of the individual studies making up this thesis reflect the wide span of hydonymic 
research. In all their complex diversity, lake names can nevertheless be struc-
tured, morphologically, semantically, chronologically and geographically. In this 
thesis, the author attempts to bring out and shed light on more general pattems 
and questions relating to Swedish hydronyms. 

The primary, basic concern of research into Swedish lake names remains 
interpretation, a fact mirrored in this thesis, which proposes new interpretations 
of many names. One lake name which is dealt with at length is Fjälaren (ch. 2). 
In an interpretation of this name, topographical grounds suggest a choice primar-
ily between Old Swedish (0Sw) *Fiardh- `bay, inlet' and 0Sw *Fial- `hiding 
place; hidden' etc. The author prefers the latter altemative. With the sense `hiding 
place; hidden' etc., Fjälaren can be assigned to a well-known group of Nordic 
nature names which may be assumed to be related to Proto-Scandinavian *felhan 
'to hide, veil'; this group includes the Swedish lake name Fjälstern and the 
Norwegian river name Fjelna. Film, a Swedish parish name considered in chap-
ter 2, may also be related to *felhan. The original final element of Fjälaren is 
not known with any certainty. The ending -aren has probably arisen by analogy. 

Other names whose etymologies are examined more closely in the thesis 
include Filaren, Ralm, Hulla (ch. 2), Löppsjön (ch. 4), Beriln (ch. 6), Remna, 
Strången (ch. 7) and Hallaren (ch. 8). Filaren may refer to dirty, muddy water. 
Ralm, now the name of a farm, was probably initially an onomatopoeic hydro-
nym, referring to a sound or movement. The village name Hulla (0Sw Huld-) 
would appear to derive from the name of a lake, OS w *Hulder m. 'the hidden 
one'. An appealing explanation for Löppsjön is that it is connected with the pro-
cess of removing bark from trees, or with the bark (or bast) removed. In the case 
of Beriln, a reasonable assumption seems to be that it is an ellipsis of an older 
compound lake name containing the man's name Buil (Birghir). Remna, a farm 
name, probably contains the now lost name of a stream, formed from the lake 
name Ramsjön (0Sw *Ramn-). Strången most likely derives from the adjective 
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sträng, 0Sw stranger, possibly in the sense of `troublesome, recalcitrant'. An-
other lake name, Hallaren, which is of interest from a formai point of view, may 
be formed from the word hall 'flat stone, rock'. 

An exploration of name etymologies naturally takes one into the areas of pho-
nology, morphology and semantics. Phonology is one of the principal themes of 
chapter 3. Word formation by the addition of suffixes receives a great deal of at-
tention in the first and concluding studies (ch. 2, ch. 8), while semantic typology 
forms the main theme of two other studies (ch. 4, ch. 6). 

Chapter 4 sheds light on the links between place names and small-scale utiliz-
ation of timber. It shows that, in a study of lake names in the province of Söder-
manland, we need to reckon with the possibility of their denoting various aspects 
of the cutting and use of timber. The study on Löppsjön provides an example of 
how the interpretation of a name can be decided by a detailed study of the word—
object relationship (4.2). Lake names reflecting the uses made of timber illustrate 
the relationship between place names and society more clearly than many other 
semantic types of hydronym. 

The study in chapter 6 of personal name specifics in formally primary lake 
names in Södermanland pays particular attention to the härad (district) of Op-
punda. Specifics consisting of personal names appear to be unusual, at least in old 
lake names and in the names of large lakes. Judging by this study, anthroponymic 
specifics should normally be ruled out in the interpretation of Södermanland lake 
names, unless there are more or less compelling reasons to consider the possi-
bility. Hydronyms such as Bjuren and Ulvsjön may a priori be assumed to incor-
porate the appellatives bjur `beaver' and ulv `wolf, rather than the corresponding 
men' s names. 

The semantic types dealt with in chapters 4-6 are interesting in terms of chro-
nology, among other things. There is good reason not to assign lake names con-
taining anthroponyms to the oldest strata of hydronyms in Södermanland. Lin-
guistic and topographical considerations indicate that lake names reflecting timber 
utilization do not belong to the earliest strata, either. The names Blåkulla ('hell' 
and the Swedish counterpart of Brocken) and Jättens handfat (` giant's wash-
basin'), with their associations with folk tradition, probably came into being in 
New Swedish times (ch. 5). Grouping different semantic types chronologically 
needs to be seen as an important concern of lake name research, not least in view 
of the value of such names as historical evidence. 

The relationship between the age of a river name and the size of the feature it 
denotes, an important chronological issue, is discussed in the thesis with reference 
to Remna (7.3.3). It has hitherto been assumed that small features usually have 
younger names than large ones, but that exceptions to this rule may anse due to 
special circumstances. From this study of the case of Remna and the use of the 
word å in certain place names, it can be concluded that the farm name Remna 
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may contain a river name dating from Proto-Scandinavian times, despite the fact 
that the watercourse that may have bome the name is, now at least, no more than 
a little stream. The study as a whole suggests that, in principle, the fact that a 
body af flowing water is small by no means rules out a very old hydronym; when 
the age af a name is to be detennined, it is important also to take account of the 
topographical characteristics and social fimctions of the feature bearing it and the 
location of the feature in relation to the earliest settlements. 

One factor that may be of major importance in chronological (and other) as-
sessments is the distinction between primary and secondary name formation. This 
question anses in all the studies in the thesis; a particularly illuminating case is 
that of Enbågen (4.4). 

Throughout the thesis, considerable attention is paid to reconstructing the orig-
inal forms of lake names. Old Swedish evidence is generally not available, though 
many lake names may be assumed to be very old. It is often difficult or imposs-
ible to say whether what are now uncompounded lake names are ellipses or old 
derivatives. Many uncompounded forms have been reshaped by analogy. These 
circumstances mean that more than one conceivable original form often has to be 
considered, as illustrated by the interpretation of Fjälaren (2.1) and Hallaren 
(8.4). 

The question of formally primary and formally secondary lake names is one of 
the key problems in the complex area of name formation. In distinguishing be-
tween the two types, account must be taken of three phenomena critical to the 
study of hydronyms — change of name, ellipsis and reduction — which are con-
sidered in the thesis. 

The lake now called Jättens handfat is interesting in that a strikingly large 
number of names have been used to denote it over a limited period of time (5.2). 
The question of formally primary or formally secondary is a central concem of 
chapter 7, which focuses in particular on the formation of toponyms from other 
toponyms (hydronyms) and demonstrates a linguistic connection between names 
geographically distant from one another. The lake name is probably the primary 
name in the pair Ramsjön : Remna, and the same may very well be true of 
Hön(s)sjön : Hönebäck and *Strang- : Strångbäcken. 

Analogy has played an important part in the evolution of Södermanland's stock 
of lake names. Evidence of analogy affecting the form of lake names already in 
existence is provided above all in chapter 8, which, on the basis of a large corpus 
of names, examines the original forms and subsequent development of lake names 
that now end in -aren. This chapter offers what are probably, from a structural 
point of view, the most important findings of the thesis. 

The abundance of lake names in -aren is a feature of the Swedish hydronym 
stock that has attracted a great deal of attention. Elof Hellquist assumes that as a 
rule such names once contained the Old Swedish element -jr. In many cases, he is 

259 



also inclined to assume or consider the possibility of NSw -aren having developed 
from 0Sw -jr in many unmutated names, i.e. names that do not have i-mutation in 
their root syllable, despite the fact that they should if they were formed before or 
during the period when i-mutation occurred. 

In the alphabetically arranged main part of his major monograph on lake 
names (Hq 1), Hellquist includes more -aren names from Södermanland (e.g. 
Hjälmaren, Mälaren, Näsnaren, Tisnaren, Yngaren and Öljaren) than from any 
other province of Sweden. Among the Södermanland names which lack mutation, 
but which according to Hellquist nevertheless contained or may have contained 
0Sw -jr, no defmite or even probable instance of this being the case has been 
found. As regards many names in -aren, -ern, -eln or -en occurring outside 
Södermanland, there is cause to reject Hellquist's suggestion that unmutated -jr 
names should be assumed or considered, or at least to be critical of that sugges-
tion pending further evidence. 

The study in chapter 8 of the Södermanland corpus and of certain -aren names 
from other provinces does not bear out the assumption that NSw -aren as a rule 
corresponds to 0Sw -ir. Of about 70 Södermanland -aren names or -aren forms 
used more or less occasionally (as substitutes for others referring to the same 
lake), only one definite example of the development 0Sw -jr > NSw -aren can be 
found (Mälaren). There appear to be far more cases in which -aren may be as-
sumed with certainty or considerable probability to have some other origin than 
0Sw -jr. There does not appear to be any reason to suppose a priori that the pro-
portion of -aren names deriving from forms in -jr in Södermanland is essentially 
different from the corresponding proportion in other parts of Sweden with many 
-aren names, but analogy may have played a more important part in Söderman-
land than elsewhere. The conclusion that must be drawn from all this is that, 
when interpreting -aren names, we should not assume from the outset, or where 
there is uncertainty, that they derive from -jr forms rather than any other alter-
native. The -aren ending in Swedish lake names may have many different origins. 
Derivation by the addition of other suffixes than Proto-Scandinavian -ja- (Runic 
Swedish nominative -iR, OSW -jr) may be behind many -aren names. It should be 
emphasized that many -aren names may be ellipses of originally compound lake 
names, reshaped by analogy; chapter 8 gives such examples as Addsiön > Addarn, 
Fredagssjön > Frejdaren, Fräkensiön > Fräknarn, Hedesiön > Hedaren and 
*Svinasior (swinersiö 1634) > Svinnaren. 

The author devotes particular attention in chapter 8 to the name Hallaren, cast-
ing light on an important question of principle. This name cannot, as Hellquist 
supposed, be cited as evidence of the early emergence of -ar(e) in the Swedish 
lake name stock. The author also rejects Hellquist's suggestion that an occurrence 
of the farm name Örsbo recorded in the fourteenth century reflects a hydronym 
*Ojar, developed from *0(i)ir. 
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There do not appear to be any definite examples of -are(n) being used as a suf-
fix directly forming lake names in the large corpus from Södermanland. If lake 
names have arisen in this way, it must be assumed that they are not very old. 

Swedish lake names in -aren are an excellent source of raw material for the 
student of morphological analogy in place names. 
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Källor och förkortningar 

Otryckta källor 

Arkiv, bibliotek och samlingar 
ATA = Antikvarisk-topografiska arkivet, RAÄ. 
Bundesarchiv, Koblenz. 
DAL = Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. 
DRA = Rigsarkivet, KObenhavn. 
FBA = Forssjö bruks arkiv, Forssjöbruk. 
Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 
KA = Kammararkivet, SRA. 
Katrineholms kommunarkiv. 
KB = Kungliga biblioteket, Stockholm. 
KrA = Krigsarkivet, Stockholm. 
LMS = Lantmäteriarkivet vid lantmäteriet (före 1990 vid lantmäterienheten i 

länsstyrelsen) i Södermanlands län, Nyköping. 
LMSt = Lantmäteriarkivet vid lantmäteriet (före 1990 vid lantmäterienheten i 

länsstyrelsen) i Stockholms län, Stockholm. 
LMU = Lantmäteriarkivet vid lantmäteriet (före 1990 vid lantmäterienheten i 

länsstyrelsen) i Uppsala län, Uppsala. 
LMV = Lantmäteriverkets forskningsarkiv, Gävle. 
LSB = Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. 
OAU = Ortnamnsarkivet i Uppsala. 
OAUm = Registret över medeltida ortnamnsbelägg i OAU. 
OAUn = Naturnamnsregistret i OAU. 
OSDs = Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter, Uppsala (avser material i 

huvudregistret eller i register för (bl.a.) Södermanland). 
RAÄ = Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 
RAÄ Freg. = Fornlämningsregistret i RAÄ. 
Risinge kyrkoarkiv i YLA. 
Roggebiblioteket, Strängnäs. 
SA0Barkiv = arkivsamlingarna till Ordbok över svenska språket utg. av Svenska 

akademien, Lund. 
SMPs = Arkivet för ordbok över Sveriges medeltida personnamn, Uppsala. 
SRA = Riksarkivet, Stockholm. 
ULA = Landsarkivet i Uppsala. 
ULA LK = Landskontorets arkiv i Södermanlands länsstyrelses arkiv i ULA. 
ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
Upplandsmuseet, Uppsala. 
UUB = Uppsala universitetsbibliotek. 
YLA = Landsarkivet i Vadstena. 
Västmanlands läns museums arkiv, Västerås. 
Örebro stadsarkiv. 
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Handskrifter 

A 8 	= Registrum ecclesie Upsalensis, SRA. (Se betr. dateringen Dahlbäck 
1977 s. 6 ff.) 

A 9 

	

	= Registrum ecclesie Lincopensis membranaceum, SRA. (Se betr. date- 
ringen Schiick 1959 s. 4 ff.) 

Andersson, Hans G., 1960: Tolkningar av ortnamn i Bälinge och Tystberga socknar, 
Rönö härad, Södermanlands län, belagda före medeltidens slut. 
Proseminarieuppsats, Institutionen för nordiska språk vid Stockholms 
universitet. OAU acc.-nr 3875. 

B 15, 16 

	

	= Lars Eriksson Sparres kopieböcker, SRA. (Se betr. dateringen Sjögren 
1944 s. 359 f.) 

B 21 

	

	= C. G. Styffes avskrifter för Bidrag till Skandinaviens historia 1314- 
1447 m.m., SRA. 

Braun 

	

	= Geometrisk eller geographisk charta uthaf någre härader ock soknar 
uthi provincien Upland hvilka inbegripa största dehlen af Dannemora 
bergzlag 	afmätte från åhr 1693 till denne tijden och nu i ett verk 
sammandraget beskrifvet ock renoverat anno 1702 af Jacob Braun, 
LMU. 

brskl 	= brudskattelängder, KA. 
bskpl 	= boskaps- m. fl. längder, KA. 
C 8 

	

	= jordeboksanteckningar rörande arvet efter konung Karl Knutsson 
(1470-t.), SRA. (Jfr betr. dateringen Dovring 1947 s. 49.) 

C 15 	= jordebok över Fågelviks landbor m.m. (1473-76), SRA. 
C 27 

	

	= uppbördslängder och räkenskaper för gods i Södermanland m.m. 
(1490-t.), SRA. 

C 37 

	

	= Arvid Birgersson Trolles jordebok (149040, SRA. (Sjögren 1944 
s. 342 ger dateringen o. 1500.) 

Christina Nilsdotters jb = jordebok för Christina Nilsdotter (1528), Viksamlingen. A, 
Hömingsholmssamlingen. a, Släkterna Stures och Grips m.fl. äldre ar-
kiv 1, Släkten Sture, Brev, akter och räkenskaper 1553-1699, SRA. 

Cleve, Lars, 1970: Några sta-namn i Södertörn (Botkyrka, Salems och Grödinge sock-
nar, Svartlösa härad). Lic.-avh., Institutionen för nordiska språk vid 
Stockholms universitet. OAU acc.-nr 3306. 

D 11 

	

	= Vadstena klosters jordeböcker (1447 och 1457), SRA. (Se betr. date- 
ringen Andersson 1965 s. 361, A. Larsson 1971 s. XXXVII ff.) 

D 12 

	

	= Vadstena klosters jordebok (1502), SRA. (Se betr. dateringen Anders- 
son 1965 s. 361.) 

DRAp 	= pergamentsbrev i DRA. 
DRApp 	= pappersbrev i DRA. 
Edlund, Lars-Erik, 1975: Namn på vattensamlingar i Trehörningsjö och Björna sock-

nar, Ångermanland. Bildning med särskild hänsyn till efterledema. 
Uppsats i påbyggnadskurs D 2 svenska, språklig inriktning, vårtermi-
nen 1975. Avdelningen för nordiska språk, Umeå universitet. OAU 
acc.-nr 3589. 

Ejb 	= skattelängd LM i Strödda godshandlingar 1 i Ericsbergsarkivet, SRA. 
Eriksbp 	= pergamentsbrev i Ericsbergsarkivet, SRA. 
Fastighetsregistret = beslutslista 23.11. 1984 för traktnamn och traktindelning m.m. för 

Stora Malms jordregistersocken, Katrineholms kommun. OAU. 
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fri 	= frälse- och rusttjänstlängder, KA. 
GE 1, 2, 3 	= Ericsson, Gustaf, Ordlista ur Åkers och Östra Rekarne häraders folk- 

språk m.m. ULMA acc.-nr 347:1, 2, 3. 
af Geijerstam, Nils, 1961: Ortnamn i Hjerkanstorps, Naglarps, Runneryds, Stora och 

Lilla Bökarps byar, Nävelsjö socken, Östra härad, Jönköpings län. 
Proseminarieuppsats, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 
universitet. OAU acc.-nr A 2350. 

Geogr. Dil. Åker = Geographisch dilineation vppå Åkers häradz allmäningh belägen 
uthi Sudermanelandh och Gripsholms lähn (1698 el. senare), Bergs-
kollegium, Skogs- och allm. kartor, A 3, SRA. 

ghj 	= gärder och hjälper, KA. 
Grafström, Karin, 1947: Några ortnamn i Tyresö socken. Proseminarieuppsats, Institu-

tionen för nordiska språk vid Stockholms högskola. OAU acc.-nr A 
1390. 

Hanebergsp = pergamentsbrev i Hanebergsarkivet (kopior i Medeltidssektionens i 
SRA samling av fotostatkopior). 

Hellberg, Lars, u.å.: Bebyggelsenamnen i Näshulta socken. Proseminarieuppsats, Insti-
tutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. OAU acc.-nr A 
726. 

Häll 	= Hälsinglands (landskaps)handlingar, KA. 
Indebetou, H. 0., 1874: Afhandling om Oppunda härad i Södermanland. Täfiingsskrift 

... januari 1874. Handskrift i ATA. 
Ingeborg Larsdotters uppbördsbok = uppbördsbok 1514 tillhörande Ingeborg Larsdotter 

(Tott), Kungliga arkiv 1:3, SRA. 
Jönsson, Fridolf, 1938: Sjönamnen i Vena sn, Sevede hd, Kalmar län. Prosemi-

narieuppsats, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 
OAU acc.-nr A 854:D. 

Karlsson, Alf, 1934: Bebyggelsenamn i Simonstorps socken, Bråbo härad, Östergötlands 
län. Proseminarieuppsats, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 
universitet. OAU acc.-nr A 887. 

Kartor och ritn. 231 = Accurata geometrica delineatio öffver Forssiö egor ... af 
Johanne Rogier 1643, Kartor och ritningar utan känd proveniens 231 
(Kartavd., största form), SRA. 

KB B 127 a = tiondelängd från Vedbo härad i Småland (1380-t.?), KB. (Se betr. 
dateringen P.-A. Wiktorsson i OUÅ 1985 s. 37 f.) 

KB ka 50 t 	= karta över Södermanland av Georg Kräill von Bemebergh (1625- 
41?), KB. (Se betr. dateringen Lönnqvist 1973 s. 28 f., 44 ff.) 

kb StM 	= handlingar i St. Malms kyrkoarkiv, ULA. 
Kh 53 	= Biskop Hans Brasks kopiebok, LSB. (Se betr. dateringen G. Setter- 

krans i Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 45, 1958, s. 4 
ff.) 

Khlmp 	= pergamentsbrev i Katrineholms kommunarkiv. 
KKAjb 	= ortnamnsexcerpter i OAU ur jordeböcker i Kammarkollegiets arkiv, 

Stockholm. 
KrA Top. 	= Topografiska kartor, Sverige, KrA. 
Kräill 1634? = Karta över Södermanland av Georg Kräill, Kommerskollegium, 

Gruvkartor. Placering 2021:05 i kartavdelningen i SRA. (Se betr. da-
teringen Lönnqvist 1973 s. 24 ff., 44 ff.; förf, föreslår dateringsäret 
1634.) 
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Lindberg, Carl, 1949: Några sjönamn inom Faxälvens flodområde. U.o. OAU acc.-nr 
1975. 

Lindén, Bror, 1936: Några sjönamn inom Dalälvens flodområde. U.o. OAU acc.-nr A 
1973. 

LMS StM 	= akter i sockenavdelningen för St. Malm i LMS. 
LSBp 	= pergamentsbrev i LSB. 
Lönnberg 	= Lönnberg, C. J. L., Samlingar från Östergötland (Östra Eneby, 

Risinge och Gryts socknar). U.å. ULMA acc.-nr 995. 
MJJb 	= »Mauritz Jöranssons jordebok» (Ett register eller jordabook på alla 

dhe jordhe godtz, engher och vthjorder ... anno 1588 dhen 14 Martij), 
Katrineholms kommunarkiv. (Handlingen nämner även vissa närlig-
gande andra år; i avhandlingen anges för enkelhetens skull genomgå-
ende årtalet 1588.) 

NH 	= Närkes (landskaps)handlingar, KA. 
OAUjb 	= ortnamnsexcerpter i OAU ur kamerala handlingar i KA. 
Olsson, Anna-Karin, 1973: Bebyggelsenamn med efterlederna -sta, -by, -säter och 

-bo(da). En undersökning i Floda socken. Uppsats för svenska 80 p., 
språklig inriktning, Linköpings högskola, vårterminen 1973. OAU 
acc.-nr 3492. 

Orrsjö, Sven Magnus, 1963: Naturnamnen i Hemsjö sn, norra delen. Proseminarieupp-
sats, Institutionen för nordiska språk vid Göteborgs universitet. OAU 
acc.-nr A 2581. 

Oxenst. 2 	= Geometrisch affrijttningh; öffwer Biörckwijk sockn 	[Av] Johannes 
Hindersson Storck (1650), Oxenstiernska samlingen, kartor 2, SRA. 

Raven von Barnekows räkenskaper 1365-67, Verträge mit Schweden 25 a—c, Bundes- 
archiv, Koblenz. 

Rhezelius F.c.5 = Ionas Haquini Rhezelius anteckningar från en resa på Öland m.m. 
1634, KB (avskrift i OAU). 

RL 	= Rasmus Ludvigssons register och memoriall [om sjöar och vattendrag] 
... till anno etc. [15160, Strödda kamerala handlingar 61, KA. 

Räf, Per-Ola, 1968: Dialekt i bouppteckningar från omkring 1820. Några undersök-
ningar av ett tidigare föga utnyttjat källmaterial. Lic.-avh., Institutio-
nen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 

Sandekull, Karin, u.å.: Försök till en systematisk översikt över Blekinges sjönamn. Pro-
seminarieuppsats, Institutionen för nordiska språk vid Lunds universi-
tet. OAU acc.-nr 15049. 

SH 	= Södermanlands (landskaps)handlingar, KA. 
Silvsk 1560 	= Silverskatten 1560, Strödda äldre räkenskaper, KA. 
Sjöholmp 	= pergamentsbrev i Sjöholmssamlingen, SRA. 
Skoklp 	= pergamentsbrev i Skoklostersanilingen, SRA. 
SmH 	= Smålands (landskaps)handlingar, KA. 
SN 	= Sudermanlandz nybyggen. Ransakade 1674, blått nr 40, KA. 
SRAp 	= pergamentsbrev i SRA. 
SRAp odat. 	= odaterade pergamentsbrev i SRA (numrerad svit). 
SRApp I 	= pappersbrev i SRA (original och koncept). 
SRApp II 	= pappersbrev i SRA (avskrifter, översättningar m.m.). 
SSJ 1502 	= Sten Stures jordebok 1502, Arv och eget 42, KA. (Se om denna källa, 

dateringen av den bevarade avskriften m.m., G. Carlsson i PHT 20, 
1918-19, s. 2 f., Lundholm 1956 s. 222,225 f.) 
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SSJ 1515 	= Gamle herr Sten Stures jordebok 1515, Arv och eget 42, KA. (Se om 
denna källa Lundholm 1956 s. 222 f.) 

SSJ 1545 	= Register över jordagods och gärdar som Sten Sture och fru Ingeborg 
har ärvt och köpt, Arv och eget 42, KA. (Se om denna källa G. Carls-
son i PHT 20, 1918-19, s. 2 f., Lundholm 1956 s. 226.) 

sstp StM 	= sockenstämmoprotokoll i St. Malms kyrkoarkiv, ULA. 
Strängnp 	= pergamentsbrev i Roggebiblioteket, Strängnäs (tidigare: Strängnäs 

stifts- och läroverksbibliotek). 
Svante Stenssons jordebok (1528), Viksamlingen. A, Hörningsholmssamlingen. a, Släk-

terna Stures och Grips m.fl. äldre arkiv 1, Släkten Sture, Brev, akter 
och räkenskaper 1553-1699, SRA. 

Sävstahp 	= pergamentsbrev i Sävstaholmssamlingen, SRA. 
Tillman, Hans, 1938: Naturnamnen i Kyrkbyns och Sibbo byar, Films sn, Olands hd, 

Uppsala 1. Proseminarieuppsats, Institutionen för nordiska språk vid 
Uppsala universitet. OAU acc.-nr A 841 C. 

Top. 	= Topographica, SRA. 
UDR 2 	= Uppsala domkyrkas räkenskapsbok 2 (1497-99), Uppsala domkyrkas 

räkenskaper, SRA. (Se om denna källa Dahlbäck 1977 s. 17 f.) 
UH 	= Upplands (landskaps)handlingar, KA. 
Uppl. ordb. = Hesselman, Bengt, Uppländsk ordbok 1-2. U.å. ULMA acc.-nr 35753. 
UUB C 32 	= Vadstena klosters uppbördsbok (1466), UUB. 
UUB E 212 = Upplands lagmansdombok 1490-1494, UUB. 
UUB Ihre 	= Ihreska handskriftssamlingen, UUB. 
UUB ka 105 = Geographisk delineation öfwer Daga härad uthi Gripsholms lähn. [Av] 

Nills Herling (1600-t.?), UUB. (Nr 105 hos Davidsson 1956 s. 34 f.) 
UUB Palmsiciöld = Palmskiöldska samlingen, UUB. 
UUB S 113 = Fant, E. M., Samling om Södermanland, UUB. 
UUB Westin 1133 = Svedberg, Johan, Anteckningar om Stenqvista och Ärila försam-

lingar. Westinska handskriftssamlingen 1133, UUB. 
UUBp 	= pergamentsbrev i UUB. 
UUBpp 	= pappersbrev i UUB. 
Vikp 	= pergamentsbrev i Viksarnlingen, SRA. 
Vkjb 	= Vadstena klosters jordebok (1480), KA. (Se betr. dateringen A. Lars- 

son 1971 s. XLII.) 
VmH 	= Västmanlands (landskaps)handlingar, KA. 
Vårfruberga klosters jb = Vårfruberga klosters jordebok från 1257 (avskr. 1500-t.), 

UUB. (Se betr. dateringen F. Ossiannilsson i VSLÅ 1945 s. 83, 96 ff., 
C. I. Ståhle i NoB 36, 1948, s. 81 f., 119 f., 122.) 

Västml skl 	= skattelängd för östra Västmanland 1371, Schwerin, Urkunden, Kasten 
6, Verträge mit Schweden Nr. 28 a, Bundesarchiv, Koblenz. 

Västmp 	= pergamentsbrev i Västmanlands fornminnesförenings samlingar, 
Västmanlands läns museums arkiv, Västerås. 

AL 	= Älvsborgs lösen, KA. 
OH 	= Östergötlands (landskaps)handlingar, KA. 
Örebrop 	= Örebro läroverksbiblioteks pergamentsbrev, Örebro stadsarkiv. 
Örnhielms diplomatarium 7, Vitterhetsakademiens deposition, Diplomatarier m.m., 

SRA. (Se betr. dateringen B. Fritz i Meddelanden från Svenska riksar-
kivet för åren 1976-1977 s. 101.) 
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Östlund, Birgitta, u.å.: Naturnamn i Edsele socken, Västernorrlands län. Prosemi-
narieuppsats, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 
OAU acc.-nr A 2154. 

Tryckta källor 
AarbOger for nordisk oldkyndighecl og historie 1961. 
Aasen = Aasen, Ivar, Norsk Ordbog med dansk Forklaring. Omarbeidet og foroget 

Udg. af en eeldre „Ordbog over det norske Folkesprog". 1873. Christiania. 
Abrahamson, Erik, 1936: Västsvenska ordstudier. Stockholm & Köpenhamn. (Nordiska 

texter och undersökningar 8.) 
AF 2 = Almquist, Joh. Ax., Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med särskild 

hänsyn till proveniens och säteribildning 2. Nyköpings län och Livgedingets Söder-
manlandsdel. 1934-35. Stockholm. (Skrifter utg. av Svenska riksarkivet I.) 

AF 4 = Almquist, Joh. Ax., Frälsegodsen i Sverige ... 4. Småland. 1976. Stockholm. 
(Skrifter utg. av Svenska riksarkivet 1.) 

Afmxlisrit tu l dr. phil. Steingrims J. 13  orsteinsson ar pröfessors 2. jilli 1971 frå nemen - 
dum hans. 1971. Reykjavik. 

Ahlbäck, Ragna, 1945: Kulturgeografiska kartor över Svenskfinland. Helsingfors. 
(SSLS 300. Folklivsstudier utg. genom Folkkultursarkivet 1.) 

AL = Almquist, Joh. Ax., Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630 med sär-
skild hänsyn till den kamerala indelningen 1-4.1917-23. Stockholm. (Meddelanden 
från Svenska riksarkivet. Ny följd 2:6.) 

Algutsboda sockenbok. Utg. av Algutsboda hembygdsförening. [11 1962. Algutsboda. 
Allan Rostvik den 22 mars 1990. En hyllningsskrift. 1990. Uppsala. 
Almquist, Jan Eric, 1960: Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden (1523-

1611). Stockholm. (Skrifter utg. av Rättsgenetiska institutet vid Stockholms högskola 
3.) 
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Hellberg, Lars, 1950: Inbyggarnamn på -karlar i svenska ortnamn 1. Uppsala. (SKGAA 
21:1. Studier till en svensk ortnamnsatlas 6.) 
1960: Plural form i äldre nordiskt ortnamnsskick. Uppsala. (Uppsala universitets 
årsskrift 1960:1.) 
1967: Kumlabygdens ortnamn och äldre bebyggelse. Kumla. (Kumlabygden. Forntid 
— nutid — framtid 3.) 
1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Andra översedda och ut-
ökade uppl. Helsingfors. (SSLS 541. SNF 68.) 

Hellbom = Hellbom, Algot, Medelpadska dialektord. 1982. Sundsvall. (Det gamla Me-
delpad 11.) 

Hellquist, Elof, 1902: Studier i 1600-talets svenska. Anteckningar. Uppsala & Leipzig. 
(Skrifter utg. af  K. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala 7:6.) 
1918a: Om namn och titlar, slagord och svordomar. Lund. 
1918b: De svenska ortnamnen på -by. En öfversikt. Göteborg. (Göteborgs kungl. 
vetenskaps- och vitterhets-samhälles handlingar. Fjärde följden 20:2.) 
1922: Svensk ordbildningslära från historisk synpunkt. Lund. (Särtr. ur ds., Svensk 
etymologisk ordbok. 1922. Lund.) 
1929-32: Det svenska ordförrådets ålder och ursprung. En översikt. Lund. 
1948: Svensk etymologisk ordbok. 3 uppl. Lund. 

Henzen, Walter, 1965: Deutsche Wortbildung. Dritte durchgesehene und ergänzte Aufl. 
Töbingen. (Samrnlung kliner Grammatiken germanischer Dialekte. B. Ergänzungs-
reihe 5.) 

Hermelin, Olof, 1949: Sägner och folktro från skilda landskap samlade av Olof Herme- 
lin. Utg. av J. A. Lundell & Dag Strömbäck. 1949. Stockholm. (SvLm B 52.) 

Hermelin Nyk. = Charta öfver Nyköpings höfdingdöme. Utg. af S. G. Hermelin. För- 
fattad af C. P. Hällström. 1804. 

Hermelin Sthlm = Charta öfver Stockholms höfdingdöme ... författad af C. P. Häll-
ström. Utg. af S. G. Hermelin. 1802. 

Hermelin Wäst. = Charta öfver Wästerås höfdingedöme utg. af friherre S. G. Hermelin 
... författad af C. P. Hällström. 1800. 

Hermelin Östg. = Karta öfver Östergötland utg. af  friherre S. G. Hermelin ... författad 
af C. P. Hällström. 1810. 

Hesselman, Bengt, 1905: Sveamålen och de svenska dialekternas indelning. Uppsala. 
1909-10: De korta vokalerna i och y i svenskan. Undersökningar i nordisk ljud-
historia. Uppsala. (Uppsala universitets årsskrift 1909. Filosofi, språkvetenskap och 
historiska vetenskaper 5.) 
1912: Västnordiska studier 1. Om brytningen. Uppsala & Leipzig. (Skrifter utg. af  
K. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala 14:2.) 
1913: Västnordiska studier 2. En nordisk och västgermansk slutljudsregel. Uppsala 
& Leipzig. (Skrifter utg. af K. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala 15:2.) 
1945: Omljud och brytning i de nordiska språken. Förstudier till en nordisk språk-
historia. Stockholm & Köpenhamn. (Nordiska texter och undersökningar 15.) 
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— 1948-53: Huvudlinjer i nordisk språkhistoria. Uppsala, Stockholm, Oslo & Koben-
havn. (NK 3-4.) 

111-1 = Historiska handlingar till trycket befordrade av Kungl. Samfundet för utgifvande 
af handskrifter rörande Skandinaviens historia 1—. 1861 ff. Stockholm. 

Hjärne, Urban, 1702: Den korta anledningen, til åthskillige malm och bergarters, mine-
raliers och jordeslags etc. efterspörjande och angifwande, beswarad och förklarad, 
jämte deras natur, födelse och i jorden tilwerdande, samt uplösning och anatomie, i 
giörligaste måtto beskrifwen. Stockholm. 

Hjelm, Peter Jacob, 1791: Dagbok hållen vid Yxstaholm år 1791 i julii och augusti må-
nader. Utg. av Maj Eriksson. 1970. Mellösa. 

Hjelmberg, Hilding, 1967: Katrineholm. Ursprunget. Från stig till järnväg. Den första 
generationen 1-3. Katrineholm. 

HL = Helsinge-lagen, Kristnu-balken af Smålands-lagen, och Bjärköa-rätten, utg. af  C. 
J. Schlyter. 1844. Lund. (Samling af Sweriges gamla lagar 6.) 

Hoel, Käre, 1985: Studier over bustadnavn fra Ostfold. Oslo, Bergen, Stavanger & 
Tromso. (Skrifter frå Institutt for namnegransking 4.) 

Hof, Sven, 1772: Dialectus Vestrogothica, ad illustrationem aliqvarn lingvae Svecanae, 
veteris et hodiemae ... Stockholm. 

Hofberg = Hofberg, Herman, Allmoge-ord i vestra Nerikes bygdemål. I: Föreningens 
för Nerikes folkspråk och fornminnen verksamhet 1859-60. Redogörelse af före-
ningens styrelse. 1861. Örebro. 

Holmberg, Bente, 1980: Stednavne som kulturhistorisk kilde. En samfrerdselshistorisk 
undersogelse. Kobenhavn. (NIfN 19.) 

Holmberg, Karl Axel, 1969: De svenska tuna-namnen. Uppsala. (SKGAA 45. Studier till 
en svensk ortnamnsatlas 12.) 

Holthausen, Ferdinand, 1948: Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch des Alt-
westnordischen, Altnorwegisch-isländischen, einschlieBlich der Lehn- und Fremd-
wörter sowie der Eigennamen. Göttingen. 
1963: Altenglisches etymologisches Wörterbuch. Zweite, bis auf das Literatur-
verzeichnis unveränderte Aufl. Heidelberg. (Germanische Bibliothek. Zweite Reihe. 
Wörterbächer.) 
1967: Altsächsisches Wörterbuch. 2. Aufl. Köln & Graz. (Niederdeutsche Studien 
1.) 

Hortling, Ivar, 1944: Svenska fågelnamn. Försök till tydning av deras innebörd. 1944. 
Stockholm. 

Hovda, Per, 1966: Norske elvenamn. Eit tillegg til 0. Rygh «Norske Elvenavne». Oslo 
& Bergen. (Skrifter frå Norsk stadnamnarkiv 3.) 

Hq = Hellquist, Elof, Studier öfver de svenska sjönamnen, deras härledning ock historia 
1-6.1903-06. Stockholm. (SvLm 20:1-6.) 

HSkH = Handlingar rörande Skandinaviens historia 1-40. Alphabetiskt och kronologiskt 
register. 1816-65. Stockholm. 

Hul&n, Lars, 1952: Ortnamnen i Munsala. Helsingfors. (SSLS 336. SNF 40-41:4.) 
Hälsingborgs historia 1. Forntiden och den äldre medeltiden. Efter uppdrag av stads- 

fullmäktige i Hälsingborg utg. ... under red. av L. M. Bååth. 1925. Hälsingborg. 
Hälsingerunor. En hembygdsbok 1948. 
IF 50 (1932) = Indogennanische Forschungen. Zeitschrift för Indogermanistik und all-

gemeine Sprachwissenschaft 50.1932. 
Ihre = Ihre, Joh., Swenskt dialect lexicon ... 1766. Upsala. 
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Indebetou, Harald Otto, 1877: Södermanlands minnen från äldsta till närvarande tider 1. 
Stockholm. 

Indreb0, Gustav, 1924: Norske innsjOnamn 1. Upplands fylke. Kristiania. (Skrifter utg. 
av Det norske videnskaps-akademi i Oslo. 2. Hist.-filos. klasse 1923:7.) 
1933: Norske innsjonamn 2. Buskerud fylke. Oslo. (Skrifter utg. av Det norske 
videnskaps-akademi i Oslo. 2. Hist.-filos. klasse 1933:1.) 

Ingemar Olsson 25 augusti 1988. 1988. Stockholm. (Meddelanden från Institutionen för 
nordiska språk vid Stockholms universitet 28.) 

Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1982. 1983. Oslo. 
Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1985. 1986. Oslo. 
Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1989. 1990. Oslo. 
Isaacsson, August, 1923: Om södra Fjärdhundralands folkmål. En sammanställning av 

de viktigaste egenheterna i ljud- ock formlära. Stockholm. (SvLm B 21.) 
Jacobsen, Lis & Moltke, Erik, 1942: Danmarks runeindskrifter ved Lis Jacobsen & Erik 

Moltke under medvirkning af Anders Bazksted & Karl Martin Nielsen. Text. Ko-
benhavn. 

Jakobsen, Jakob, 1921: Etymologisk ordbog over det norrone sprog på Shetland. 
KObenhavn. 

Jansson = Jansson, Sven B. F., Isländsk-svensk ordbok. 4 uppl. 1979. Stockholm. 
Jansson, Sven B. F., 1984: Runinskrifter i Sverige. 3 uppl. Stockholm. 
Jansson, Valter, 1934: Fornsvenska legendariet. Handskrifter och språk. Stockholm & 

Köpenhamn. (Nordiska texter och undersökningar 4.) 
1951: Nordiska vin-namn. En ortnamnstyp och dess historia. Uppsala & Kobenhavn. 
(SKGAA 24. Studier till en svensk ortnamnsatlas 8.) 

Janz&t, Assar, 1936: Studier över substantivet i bohuslänskan. Göteborg. (Göteborgs 
kungl. vetenskaps- och vitterhets-samhälles handlingar. Femte följden. Ser. A 5:3.) 

JF = Jordbrukarnas föreningsblad. 
JHÅ = Julita hembygdsförening. Årsskrift. 1979 ff. 
Jöhannesson, Alexander, 1927: Die Suffixe im Isländischen. Reykjavik. (Årbök Ilåsk6la 

Islands hiskölaårid 1926-1927. Fylgirit.) 
1956: Isländisches etymologisches Wörterbuch. Bern. 

Jonsson, Hans, 1966: Nordiska ord för vattensamling. Lund. (Lundastudier i nordisk 
språkvetenskap 16.) 

Jungner, Hugo, 1922: Gudinnan Frigg och Als härad. En studie i Västergötlands reli- 
gions-, språk- och bebyggelsehistoria. Uppsala. 

Jämten 37. 1943. 
Jönsson, Fridolf, 1988: Ortnamn i Kronobergs län. Växjö. (Historiska föreningens i 

Kronobergs län skriftserie 5.) 
Jorgensen, Bent, 1979: Stednavne og samfxrdselshistorie. Kobenhavn. (NIfN 18.) 

: Se även DSL. 
KaHÅ = Katrineholms hembygdsförening. Årsskrift. 1987 ff. (1962-69: Katrineholms-

ortens hembygdsförening. Årsbok.) 
Kalh, Joh., 1924: Halländska gränsmärken. Göteborg. 
Kalkar = Kalkar, Otto, Ordbog til det xldre danske sprog (1300-1700) 1-5. 1881-

1925. KObenhavn. 
Kalmar stads historia 1. Kalmarområdets forntid och stadens äldsta utveckling. Tiden 

intill 1300-talets mitt. Huvudred.: Ingrid Hammarström. 1979. Kalmar. 
Karlskoga historia 1586-1936. Minnesskrift. På kommunalfullmäktiges uppdrag och 

under medverkan av ett flertal författare utg. av Lars Dalgren. 1936. Karlskoga. 
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Karsten, T. E., 1921: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. En namnundersökning 
1. Naturnamn. Helsingfors. (SSLS 155.) 

Kaufmann, Henning, 1968: Förstemann, Ernst, Altdeutsche Personennamen. Ergän-
zungsband. Miinchen & Hildesheim. 
1973: Die Namen der rheinischen Städte. Miinchen. 
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Kettner, Bernd-Ulrich, 1972: Fluanamen im Stromgebiet der oberen und mittleren 
Leine. Rinteln. (Name und Wort. Göttinger Arbeiten zur niederdeutschen Philologie 
6.) 

KK = Katrineholms-kuriren. 
KL = Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid 

1-22.1956-78. Malmö. 
Kluge, Friedrich, 1926: Nominale starnmbildungslehre der altgermanischen dialekte. 3. 

aufl. bearbeitet von Ludwig Siitterlin & Ernst Ochs. Halle (Saale). (Sammlung kur-
zer grammatiken germanischer dialekte. [B.] Ergänzungsreihe 1.) 
1975: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 21. unveränderte Aufl. 
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Knutpunkten [Katrineholms kommuns personaltidning] 5:1-2.1990. 
Kock, Axel, 1898: Några svenska etymologier. Stockholm. (SvLm 15:8.) 

1906: Svensk ljudhistoria 1. Lund & Leipzig. 
1909-11: Svensk ljudhistoria 2. Lund & Leipzig. 

Kousgård Sorensen, John, 1958: Danske bebyggelsesnavne på -stecl. KObenhavn. (NIfN 
1.) 
1984: Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder. Kobenhavn. (NIfN 23.) 
: Se även DSÄ. 

Krahe, Hans, 1964: Unsere ältesten FluBnamen. Wiesbaden. 
Krause, Wolfgang, 1944: Ing. I: Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in 

Göttingen aus dem Jahre 1944. Philologisch-historische Klasse. Göttingen. 
1971: Die Sprache der urnordischen Runeninschriften. Heidelberg. (Germanische 
Bibliothek. Dritte Reihe. Untersuchungen und Einzeldarstellungen.) 

Kristensen, Marius, 1933: Folkemål og sproghistorie. Kobenhavn. (Tillxgshxfte til 
Danske Studier 1933.) 

KTb = Kalmar stads tänkebok. Utg. av Ivar Mod&r & Sten Engström. 1945-49. Stock-
holm. (SFSS 57.) 

Lagerstedt, Torsten, 1973: Den civila lokalförvaltningens gränser 1630-1952. Kameral 
redovisning, areell beteckning och gränsförändring. Stockholm. (Meddelanden från 
Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet B 24.) 

Langborg, Gustaf, 1980: Krönikebok för Blacksta och Vadsbro 1868-1921. Nyköping. 
(Sörmländska handlingar 36.) 

Larsson, Anna, 1971: Vadstena klosters två äldsta jordeböcker. Med inledning och 
språklig kommentar. Stockholm. (SFSS 72.) 

Larsson, Inger, 1988: Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr. En datorstödd ordgeogra-
fisk studie över nordiska ord rörande äldre tiders mjölkhushållning. Stockholm. 
(Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in Scandinavian philology. 
New series 18.) 

LB = Svenska personnamn från medeltiden antecknade ock ordnade av Magnus Lund-
gren, Erik Brate & E. H. Lind. 1892-1934. Uppsala. (SvLm 10:6-7.) 
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Lehmann, Winfred P., 1986: A Gothic etymological dictionary. Based on the third edi-
tion of Vergleichendes Wörterbuch der Gotischen Sprache by Sigmund Feist. With 
bibfiography prepared under the direction of Helen-Jo J. Hewitt. Leiden. 

Levander, Lars, 1928: Dalmålet. Beskrivning och historia 2. Uppsala. 
1943: Övre Dalames bondekultur under 1800-talets förra hälft med biträde av Ola 
Bannbers, Ella Odstedt & Filip Rombo samt ett flertal ortsmeddelare skildrad av 
Lars Levander 1. Självhushåll. Stockholm. (SKGAA 11:1.) 
1944: Övre Dalarnes bondekultur ... 2. Förvärvsarbete. Stockholm. (SKGAA 11:2.) 
1947: Övre Dalarnes bondekultur ... 3. Hem och hemarbete. Uppsala. (SKGAA 
11:3.) 

Lexer = Mittelhochdeutsches handwörterbuch von Matthias Lexer zugleich als supp-
lement und alphabetischer index zum mittelhochdeutschen wörterbuche von 
Benecke—Miiller—Zamcke 1-3.1872-78. Leipzig. 

Lickn, Evald, 1897: Studien zur altindischen und vergleichenden Sprachgeschichte. Up-
sala. (Skrifter utg. af  K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Upsala 6:1.) 

Liljegren, Joh. G., 1819: Förteckning öfver en samling af permbref uti ... Lars von 
Engeströms bibliothek uppsatt af Joh. G. Liljegren. Stockholm. 

Lind = Lind, E. H., Norsk-isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden. 
1905-15. Uppsala & Leipzig. 

Lind Bin. = Lind, E. H., Norsk-isländska personbinamn från medeltiden samlade ock 
utg. med förklaringar. 1920-21. Uppsala. 

Lind Suppl. = Lind, E. H., Norsk-isländska dopnamn ock fingerade namn från medelti-
den. Samlade ock utg. Supplementband. Utg. av Det norske videnskaps-akademi i 
Oslo. 1931. Oslo, Uppsala & Kobenhavn. 

Lindblom, Else Britt, 1988: Studier över önamnen i Luleå skärgård. Umeå. (Skrifter 
utg. av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Ser. B. Namn 3.) 

Linde, Gunnar, 1951: Studier över de svenska sta-namnen. Uppsala. (SKGAA 26. Stu-
dier till en svensk ortnamnsatlas 9.) 
1982: Ortnamn i Västergötland. Stockholm. 

Lindén, Bror, 1947: Dalska namn- och ordstudier gällande särskilt Mora tingslag och 
Österdalsområdet 1:1. Stockholm. (SvLm B 49.) 
1950: Dalska namn- och ordstudier 	1:2. Stockholm. (SvLm B 55.) 
1954: Dalska namn- och ordstudier 	1:3. Stockholm. (SvLm B 57.) 

Linder = Linder, N., Om allmogemålet i Södra Möre härad af Kalmar län. 1867. Upp-
sala. 

Lindgren = Lindgren, J. V., Ordbok över Burträskmålet. Utg. av D. 0. & Margareta 
Zetterholm. 1940. Uppsala. (Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Uppsala A 3.) 

Lindkvist, Einar, 1942: Om Gästriklands folkmål. Gävle. (Särtr. ur Från Gästrikland 
1942.) 

Lindquist, Ivar, 1941: Västgötalagens litterära bilagor. Medeltida svensk småberättelse- 
konst på poesi och prosa. Lund. (Skrifter utg. av Vetenskaps-societeten i Lund 26.) 

Lindqvist, Natan, 1926: Bjärka-Säby ortnamn 1. Stockholm. (Bjärka-Säby i monogra- 
fier.) 
1947: Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning 2. Kartor. Lund. (Skrifter utg. 
genom Landsmålsarkivet i Lund 2.) 

Lindroth, Hjalmar, 1916: De nordiska ortnamnen på -rum. Språklig och bebyggelse-
historisk undersökning. Göteborg. (Göteborgs kungl. vetenskaps- och vitter-
hets-samhälles handlingar. Fjärde följden 18.) 
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vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs högskola. Ny följd 19.) 
1922: Kust- och skärgårdsnamnen i Göteborgs och Bohus län 1. Sjökortet Tjörn 1. 
Göteborg. (Skrifter utg. av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göte-
borgs högskola 3.) 
1926: Ölands folkmål 1. Inledningar, källöversikt, vokaler i starkton. Göteborg. 
(Göteborgs högskolas årsskrift 1925:1.) 
1931: Våra ortnamn och vad de lära oss. 2 uppl. Stockholm. (Natur och kultur 25.) 
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Linnarsson, Linnar, 1948: Bygd, by och gård. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, 

Laske och Skånings härader 1. Uppsala & Kobenhavn. (Skrifter utg. genom Lands-
måls- och folkminnesarkivet i Uppsala B 4.) 

Lundahl, Ivar, 1927: Falbygdens by- och gårdnamn. Göteborg. (Göteborgs högskolas 
årsskrift 33. 1927:2.) 
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medeltida skrivvanor. Uppsala. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia philologiae 
Scandinavicae Upsaliensia 9.) 

Lönnerholm, Erik, 1967: Linderås och Adelöv, två socknar i Holaveden. Tranås. 
1972: Språket i Jönköping. Stockholm. (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språk-
vård 46. Svenskt riksspråk i regionala skiftningar 4.) 

Lönnqvist, Olov, 1973: Sörmlands karta genom fem sekler. Nyköping. (Sörmländska 
handlingar 29.) 

Lövånger. En sockenbeskrivning under medverkan av flere fackmän utg. av Carl Holm 
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1963b: Svensk fonetik i jämförande framställning. 2 bearbetade uppl. 3 tryckningen. 
Lund. 

Mansion, J., 1924: Oud-Gentsche naamkunde. Bijdrage tot de kennis van het 
Oud-Nederlandsch. 's-Gravenhage. 

MASO = Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 1-. 1939 ff. Göteborg. 
Mattisson, Ann-Christin, 1986: Medeltida nordiska borg- och sätesgårdsnamn på -holm. 

Uppsala. (Acta Universitatis Upsaliensis. Nomina Germanica. Arkiv för germansk 
namnforskning 17.) 
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Meid, Wolfgang, 1967: Krahe, Hans, Germanische Sprachwissenschaft 3. Wort-
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en svensk ortnamnsatlas 13.) 

Merking staäfrxäilegra samnafna i örnefnum. Ellefta rå åstefna NORNA i Reykjavik 
11.-13. ågtist 1983. börhallur Vilmundarson ritstYrai. 1985. Uppsala. 
(NORNA-rapporter 28.) 

MM = Maal og minne. 1909 ff. 
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riska förening. Meddelanden 5.1947. 
1965: Norrköpingstraktens ortnamn. Avd. 2 i: Norrköpings historia 1. Från forntid 
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NE = Norske Elvenavne samlede af 0. Rygh. Efter offentlig Foranstaltning udg. med 

tilfoiede Forklaringer af K. Rygh. 1904. Kristiania. 
NG = Rygh, 0., Norske Gaardnavne. Oplysninger samlede tu l Brug ved Matrikelens 

Revision efter offentlig Foranstaltning udg. med tilfoiede Forklaringer. Forord og 
Indledning, 1-19.1897-1936. Kristiania (Oslo). 

NG Indl. = Norske Gaardnavne Forord og Indledning. 1898. Kristiania. 
Nielsen, Niels Åge, 1968: Runestudier. Odense. (Odense University studies in Scandi-

navian languages 1.) 
1976: Dansk etymologisk ordbog. Ordenes historie. 3. udg. KObenhavn. 

NIfN = Navnestudier udg. af  Institut for Navneforskning (1-3: Navnestudier udg. af  
Stednavneudvalget) 1, 1958 ff. Kobenhavn. 

Nilsson, Jan, 1975: Plurala ortnamn på Island. Morfologiska iakttagelser. Umeå. (Acta 
Universitatis Umensis. Umeå studies in the humanities 8.) 

NK = Nordisk kultur. Samlingsverk utg. med stöd av Clara Lachmanns fond ... 1-30. 
1931-56. Stockholm, Oslo & KObenhavn. 

NK 5 = Stedsnavn. Utg. av Magnus Olsen. 1939. Stockholm, Oslo & Kobenhavn. (NK 
5.) 

NK 7 = Personnamn. Utg. av Assar Janz&t. 1947. Stockholm, Oslo & Kobenhavn. (NK 
7.) 

NK 14 = Från trä till stål. Teknisk kultur 3. Utg. av Sigurd Erixon. 1953. Stockholm, 
Oslo & Kobenhavn. (NK 14.) 

NN = Namn og nemne. Tidsskrift for norsk namnegransking 1—. 1984 ff. 
NNN = Nionde nordiska namnforskarkongressen. Lund 4-8 augusti 1985. Red. av 

Göran Hallberg, Stig Isaksson & Bengt Pamp. 1987. Uppsala. (NORNA-rapporter 
34.) 

NO = Norsk ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet 
1--. 1966 ff. Oslo. 

NoB = Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 1, 1913 ff. 

280 



Nordberg, Stig Olsson, 1926: Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom före 1300 1. 
Uppsala. 

Nord6n, Arthur, 1943-48: Östergötlands järnålder. Monografier 2. Enskilda fynd-
grupper och problem ... Stockholm. 

Nordin-Grip, Imber, u.å.: Tro och sägen i Stora Malm. Katrineholm. 
(Katrineholmsortens hembygdsförenings skriftserie 12.) 
1942: Pintorpafrun. Nyköping. (Sörmländska handlingar 8.) 
1964: Mellösa i Sörmland. Folkminnen. Utg. av Maj Eriksson. Mellösa. 

Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 45.1958. 
Noreen = Ordbok öfver Fryksdalsmålet samt en ordlista från Värmlands Älfdal utarbe-

tade och på bekostnad af Värmlands naturhistoriska och fornminnes-förening utg. af  
Adolf Noreen. 1878. Uppsala. 

Noreen, Adolf, 1904: Altschwedische grammatik mit einschluss des altgutnischen. Halle. 
(Sammlung kurzer grammatiken germanischer dialekte 8. Altnordische grammatik 
2.) 
1913: Geschichte der nordischen Sprachen besonders in altnordischer Zeit. Dritte 
vollständig umgearbeitete Aufl. StraBburg. (GrundriB der germanischen Philologie 
4.) 
: 1918-24: Vårt språk. Nysvensk grammatik i utförlig framställning 4. Lund. 
1923: Altisländische und altnorwegische grammatik (laut- und flexionslehre) unter 
beriicksichtigung des urnordischen. Vierte vollständig umgearbeitete aufl. Halle 
(Saale). (Sammlung kurzer grammatiken germanischer dialekte 4. Altnordische 
grammatik 1.) 

Norrby, Robert, 1905: Ydre härads gårdnamn 2. Stockholm. 
Norrländskt arbetsliv under 1700-talet. Länsmännens berättelser 1764 om allmogens 

årliga arbeten i Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Utg. av Holger Wichman 
under medverkan av Hans Medelius & Vidar Reinhammar. 1968. Stockholm. 
(Nordiska museets handlingar 65.) 

Norm ordbok = Heggstad, Leiv, Hodnebo, Finn & Simensen, Erik, Norm ordbok. 3. 
utg. av Gamalnorsk ordbok. 1975. Oslo. 

Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1978.1979. Oslo. 
Norske stedsnavn/stadnamn. Red. av Botolv Helleland. 1975. Oslo. 
NS = Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning 1—. 1921 ff. 
NSL = Norsk stadnamnleksikon. Red. av Jorn Sandnes & Ola Stemshaug. Redaksjons- 

sekretxr: Kolbj0m Aune. 3. utg. 1990. Oslo. 
Nyström, Staffan, 1985: Önamn i Båven. En studie över önamnsskicket i en sörmländsk 

insjö. Uppsala. (Folklivsskildringar och bygdestudier utg. av Kungl. Gustav Adolfs 
akademien 11.) 

— 1988: Ord för höjder och sluttningar i Daga härad. En studie över betydelsen hos 
två grupper terrängbetecknande appellativ och ortnamnselement. Uppsala. (SOAU. 
Ser. B. Meddelanden 7.) 

ODS = Ordbog over det danske sprog 1-28.1919-56. KObenhavn. 
OED = The Oxford English dictionary 	1-12. Supplement and bibliography. 1933. 

Oxford. 
OFSF = Ordbok över Finlands svenska folkmål 1—. 1982 ff. Helsingfors. 

(Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 1.) 
OGB = Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 1—. 1923 ff. Göteborg. 
Ohlsson, Bertil, 1963: Om Karlshamnstraktens ortnamn. Karlshamn. 

281 



Old Norse and Finnish religions and cultic place-names. Based on papers read at the 
symposium on encounters between religions in old Nordic times and on cultic 
place-names held at Åbo, Finland, on the 19th-21st of August 1987. Ed. by Tore 
Ahlbäck. 1990. Åbo. (Scripta Instituti Donneriani Aboensis 13.) 

Olsen, Magnus, 1912: Stedsnavnestudier. Kristiania. 
Olson, Emil, 1916: De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan. Bidrag till den 

fornsvenska ordbildningsläran. Lund. 
Olsson, Ingemar, 1959: Gotländska terrängord. Stockholm. (Acta Universitatis Stock-

holmiensis. Stockholm studies in Scandinavian philology. New series 3.) 
— 1984: Ortnamn på Gotland. Stockholm. 
Onions, C. T., 1969: The Oxford dictionary of English etymology. Ed. by C. T. Onions 

with the assistance of G. W. S. Friedrichsen & R. W. Burchfield. First published 
1966. Reprinted 1969 (with corrections). Oxford. 

Ordgeografi och språkhistoria. Bidrag från Nordiska seminariet vid Uppsala universi- 
tet. 1936. Stockholm & Köpenhamn. (Nordiska texter och undersökningar 9.) 

Ore. Socknen och kommunen 1. Utg. av Rättviks kommun. 2 uppl. 1976. Rättvik. 
Orsa. En sockenbeskrivning utg. av Orsa jordägande sockenmän under red. av Johannes 

Boöthius 1.1950. Stockholm. 
Otterbjörk, Roland, 1982: Boki om Sondemåhle eller Sorundamålet i teori och praktik. 

Sorunda. 
OUÅ = Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 1936 ff. 
OÖD = Levander, Lars & Björklund, Stig, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna 1, 

1961 ff. (Stockholm &) Uppsala. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnes-
arkivet i Uppsala. Ser. D 1.) 

Pamp, Bengt, 1988: Ortnamnen i Sverige. 5 uppl. Lund. (Lundastudier i nordisk språk-
vetenskap. Ser. B 2.) 

PBB = Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur hrsg. von Hermann 
Paul & Wilhelm Braune (senare: begriindet von Wilhelm Braune, Hermann Paul & 
Eduard Sievers) 1-76.1874-1955. 

Pellijeff, Gunnar, 1967: Kalixbygdens ortnamn. Luleå. (Särtr. ur Kalix 1. Namn och 
språk. Red.: Harald Hvarfner.) 

Personnamn i stadnamn. Artilckelsamling frå NORNAs tolvte symposium i Trondheim 
14.-16. mai 1984. Red. av Jorn Sandnes & Ola Stemshaug. 1986. Trondheim. 
(NORNA-rapporter 33.) 

Persson, Per, 1891: Studien zur Lehre von der Wurzelerweiterung und Wurzelvaria-
tion. Upsala. (Upsala universitets årsskrift 1891. Filosofi, språkvetenskap och histo-
riska vetenskaper 4.) 

Peterson, Lena, 1981: Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan. De ursprungligen starkt 
böjda namnen. Uppsala. (Anthroponymica Suecana 8.) 

PHT 20 (1918-19) = Personhistorisk tidskrift. Utg. av Personhistoriska samfundet 20. 
1918-19. 

Pipping, Hugo, 1914: Till frågan om 1- och n-ljudens kvalitet i de nordiska språken. 
Helsingfors. (SSLS 118. SNF 6:5.) 
1921: Sex kapitel ur de nordiska språkens grammatik. Helsingfors. (SSLS 156. SNF 
12:1.) 
1922: Inledning till studiet av de nordiska språkens ljudlära. Helsingfors. 

PMLA 66 (1951) = Publications of the Modern Language Association of America 66. 
1951. 
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Pokorny, Julius, 1959: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch 1. Bern & 
Miinchen. 

von Post, L. & al., 1939: Ein eisenzeitliches Rad aus dem Filaren-See in Södermanland, 
Schweden, von L. von Post, A. Oldeberg & I. Fröman. Stockholm. (Kungl. Vitter-
hets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar 46:1.) 

Probleme der Namenbildung. Rekonstruktion von Eigennamen und der ihnen 
zugrundeliegenden Appellative. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 
1.-4. September 1986. Hrsg. von Thorsten Andersson. 1988. Uppsala. (Acta Uni-
versitatis Upsaliensis. Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning 18.) 

Proceedings of The sixth Viking Congress. Uppsala 3-10 August, Bonäs, Dalarna 10-12 
August 1969. Ed. by Peter Foote & Dag Strömbäck. 1971. London. 

På skidor. Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige årsskrift 1927. 
På skidor. Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige årsskrift 1935. 
Quatriåme congrU international de sciences onomastiques. Uppsala 1952. Ed. par Jöran 

Sahlgren, Bengt Hasselrot & Lars Hellberg. 1954. Uppsala & KObenhavn. 
Radloff, Fredric Vilhelm, 1804: Beskrifning öfver norra delen af Stockholms län [1]. 

Upsala. 
1805: Beskrifning öfver norra delen af Stockholms län 2. Upsala. 

Ranns. 2 = Rannsakningar efter antikviteter. På akademiens uppdrag utg. under red. av 
Carl Ivar Ståhle 2. Södermanland, Närke, Värmland, Västergötland, Östergötland, 
Gotland 1. Text. Utg. av Ingemar Olsson, Nils-Gustaf Stahre & Carl Ivar Ståhle. 
1969. Stockholm. (Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien.) 

RB = Biskop Eysteins Jordebog (Den röde Bog). Fortegnelse over det geistlige Gods i 
Oslo Bispedömme omkring Aar 1400. Efter offentlig Foranstaltning udg. ved H. J. 
Huitfeldt. 1879. Christiania. 

Rhezelius = Jon. Haquini Rhezelii Monumenta Uplandica. Reseanteckningar från åren 
1635, 1636, 1638. Utg. af C. M. Stenbock & Oskar Lundberg. 1915-17. Uppsala. 
(Bil. till UFT 7.) 

Rietz = Rietz, Johan Ernst, Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver svenska all-
moge-språket. 1867. Malmö, Köpenhamn, Leipzig & London. 

Rogberg, Samuel & Ruda, Eric, 1770: Historisk beskrifning om Småland ... Carlscrona. 
Rosenberg = Rosenberg, C. M., Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige 1-2. 

1882-83. Stockholm. 
Ross = Ross, Hans, Norsk Ordbog. Tiläng til „Norsk Ordbog" af Ivar Aasen. 1895. 

Christiania. 
Rostvik, Allan, 1967: Har och harg. Uppsala. (SKGAA 44. Studier till en svensk ort-

namnsatlas 11.) 
Rydqvist, Johan Er., 1857: Svenska språkets lagar. Kritisk afhandling 2. Stockholm. 
Rättvik 3 = Rättvik 3. Folkligt kulturliv. Organisationer. Utg. av Rättviks socken. 1959. 

Rättvik. 
Rääf, Leonhard Fr., 1856: Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre 

härad i Östergöthland [1]. Linköping. 
1859: Samlingar och anteckningar ... 2. Örebro. 

Sahlgren, Jöran, 1912-35: Skagershults sockens naturnamn. Vatten ock vattendrag. 
Stockholm. (SvLm B 32.) 
1927-28: Eddica et scaldica. Fornvästnordiska studier. Lund. (Nordisk filologi. 
Undersökningar och handböcker 1.) 
1963: Vad våra ortnamn berätta. 2 uppl. Stockholm. (Studentföreningen Verdandis 
småskrifter 351.) 
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Sahlström, P., 1825: Beskrifning öfwer Wärdinge socken i Stockholms län och Söder-
manland. Strengnäs. 

Salberger, Evert, 1978: Runsvenska namnstudier. Stockholm. (Acta Universitatis Stock-
holmiensis. Stockholm studies in Scandinavian philology. New series 13.) 

Salvius, Lars, 1741: Beskrifning öfver Sveriget, första tomen om Upland. Stockholm. 
Samfundet S:t Eriks årsbok 1922. 
Sandberg, Erik, 1950: Helleviksgården och Helleviksgatan i Skara. Skara. (Särtr. ur 

Skara tidning 14.11. och 30.12. 1949.) 
Sandegren, R. & Asklund, B., 1946: Beskrivning till kartbladet Möklinta. Stockholm. 

(Sveriges geologiska undersökning Aa 186.) 
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska akademien. 1898 ff. Lund. 
SaoS = Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok. 1932 ff. 
SAS = Studia anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforsk-

ning 1—. 1983 ff. 
Saxen, Rolf, 1910: Finländska vattendragsnamn. Helsingfors. (SSLS 92. SNF 1:3.) 
Saxons bok på 75-årsdagen. 1934. Stockholm. 
SB = Sörmlandsbygden. Södermanlands hembygdsförbunds årsbok 1—. 1932 ff. 
Schagerström, August, 1889: Ordlista öfver Vätömålet i Roslagen. Stockholm. (SvLm 

10:1.) 
1945-49: Grammatik över Gräsömålet i Uppland. Med en efterskrift utg. av Manne 
Eriksson. Uppsala & Kobenhavn. (Skrifter utg. genom Landsmåls- och folkminnes-
arkivet i Uppsala. Ser. A 6.) 

Schlyter = Schlyter, C. J., Ordbok till samlingen af Sweriges gamla lagar. 1877. Lund. 
(Samling af Sweriges gamla lagar 13.) 

Schnell, Ivar, 1948: Julita socken. Nyköping. (Södermanlands hembygdsförbunds sock-
enbeskrivningar för hembygdsundervisning 5.) 
1971: Herremansgårdar i Södermanlands län. Nyköping. 
& Ståhle, Carl-Ivar, 1938: Rannsakningar om antikviteter i Södermanland 1667-
1686. Nyköping. (Sörmländska handlingar 5.) 

Schramm, Gottfried, 1957: Namenschatz und Dichtersprache. Studien zu den zweiglied-
rigen Personennamen der Germanen. Göttingen. (Ergänzungshefte zur Zeitschrift 
för vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachen 
15.) 

Schw. Id. = Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache 
1—. 1881 ff. Frauenfeld. 

Schöck, Herman, 1959: Ecclesia Lincopensis. Studier om Linköpingskyrkan under 
medeltiden och Gustav Vasa. Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stock-
holm studies in history 4.) 

Schtitzeichel = Schätzeichel, Rudolf, Althochdeutsches Wörterbuch. Vierte, iiberarbei-
tete und ergänzte Aufl. 1989. Töbingen. 

Schönfeld, M., 1955: Nederlandse waternamen. Brussel. (Nomina geographica Fland-
rica. Studien 6.) 

Scripta Islandica. Isländska sällskapets årsbok 1—. 1950 ff. 
SD = Svenskt diplomatarium. [Numera:] Utg. av Riksarkivet 1—. 1829 ff. Stockholm. 
SDa = Diplomatarium Svecanum. Appendix. Acta pontificum Svecica 1. Acta cameralia 

1—. 1936 ff. Stockholm. 
SdniL = Södermanna-lagen utg. af  C. J. Schlyter. 1838. Lund. (Samling af Sweriges 

gamla lagar 4.) 
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SDns = Svenskt diplomatarium [ny serie] från och med år 1401. Utg. af Riks-archivet 
1—. 1875 ff. Stockholm. 

Seebold, Elmar, 1970: Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch der germa-
nischen starken Verben. The Hague & Paris. (Janua linguarum. Studia memoriae 
Nicolai van Wijk dedicata. Series practica 85.) 
1989: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 22. Aufl. unter Mithilfe 
von Max Biirgisser & Bernd Gregor völlig neu bearbeitet von Elmar Seebold. Ber-
lin & New York. 

Seip, Didrik Arup, 1919: Låneordstudier 2. Kristiania. 
1955: Norsk språkhistorie tu omkring 1370. 2. utg. Oslo. 

Septentrionalia et orientalia. Studia Bernhard° Karlgren 	dedicata. 1959. Stockholm. 
(Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar 91.) 

SFSS = Svenska fornskrift-sällskapets samlingar. Ser. 1. Svenska skrifter I—. 1844 ff. 
Stockholm (nu: Uppsala). 

Sievers, Eduard, 1894: Ober germanische Nominalbildungen auf -aja-, 	. I: Berichte 
fiber die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Leipzig. Philologisch-historische Classe 46. Leipzig. 

Sjögren, Paul, 1944: Släkten Trolles historia intill år 1505. Uppsala. 
Sjöstrand, Henry, 1980: Från Svartebro till Socknamon. Om Frinnaryds socken i Små-

land. Frinnaryd. 
Skellefte sockens historia 1. På uppdrag av socknens kommunalfullmäktige utg. av Karl 

Fahlgren. 1953. Skellefte. 
SKGAA = Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien (Acta Academiae regiae 

Gustavi Adolphi) 1—. 1933 ff. Uppsala. 
Sk0 = Skånes ortnamn. [Numera:] Utg. av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Ser. A. 

Bebyggelsenamn 1—. 1958 ff. Lund. 
Skärgård. Medlemsblad för Föreningen Skärgårdsmuseet 24. Juni 1982. 
Slotte, Peter, 1978: Sjönamnen i Karlebynejden. En undersökning av huvudledstyperna. 

Åbo. (Acta Academiae Aboensis. Ser. A. Humaniora. Humanistiska vetenskaper. 
Socialvetenskaper och juridik. Teologi 55:5.) 

Släkt och hävd. Tidskrift utg. av Genealogiska föreningen. Riksförening för släktforsk-
ning. 1950 ff. 

SMP = Sveriges medeltida personnamn. [Numera:] Utg. av Arkivet för ordbok över 
Sveriges medeltida personnamn 1—. 1967 ff. Stockholm. 

SMR = Svenska medeltidsregester. Förteckning över urkunder till Sveriges historia 
1434-1441 utg. av Sven Tunberg genom Bo Enander, Kjell Kumlien & Ragnar 
Svanström. 1937. Stockholm. 

SNF = Studier i nordisk filologi I—. 1910 ff. (SSLS.) 
SOAU = Skrifter utg. genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. 
SOB = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Blekinge län. På offentligt uppdrag utg. av 

Ortnamnsarkivet i Uppsala 2—. 1971 ff. Uppsala. (SOAU. Ser. A. Sveriges ortnamn.) 
Socknen på Ödmorden. Anteckningar till Skogs sockens historia sammanförda av Nils 

C. Humble. 1944. Stråtjära. 
SOH = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Hallands län. På offentligt uppdrag utg. av 

Kungl. Ortnamnskommissionen (numera: av Ortnamnsarkivet i Uppsala) 1—. 1948 
ff. Uppsala (& Kobenhavn). (SOAU. Ser. A. Sveriges ortnamn.) 

SOJä = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Jämtlands län. På offentligt uppdrag utg. av 
Ortnamnsarkivet i Uppsala 6—. 1983 ff. Uppsala. (SOAU. Ser. A. Sveriges ort-
namn.) 
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SOJö = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Jönköpings län. På offentligt uppdrag utg. av 
Ortnamnsarkivet i Uppsala 2—. 1974 ff. Uppsala. (SOAU. Ser. A. Sveriges ort-
namn.) 

SOKo = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Kopparbergs län. På offentligt uppdrag utg. av 
Ortnamnsarkivet i Uppsala 10—. 1990 ff. Uppsala. (SOAU. Ser. A. Sveriges ort-
namn.) 

Sonderegger, Stefan, 1958: Die Orts- und Flurnamen des Landes Appenzell 1. 
Grammatische Darstellung. Frauenfeld. (Beiträge zur schweizerdeutschen Mundart-
forschung 8.) 

SoS = Språk och stil. Tidskrift för nysvensk språkforskning 1-20. 1901-20. 
SOSk = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Skaraborgs län. På offentligt uppdrag utg. av 

Kungl. Ortnamnskommissionen (Ortnamnsarkivet i Uppsala) 1-18. 1950-81. Upp-
sala (& Kobenhavn). (SOAU. Ser. A. Sveriges ortnamn.) 

SOV = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Värnlands län. På offentligt uppdrag utg. av 
Kungl. Ortnamnskommittén (Kungl. Ortnamnskommissionen, numera av: Ort-
namnsarkivet i Uppsala) 1—. 1922 ff. Uppsala (& Kobenhavn). (SOAU. Ser. A. Sve-
riges ortnamn.) 

SOVm = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Västmanlands län. På offentligt uppdrag utg. 
av Ortnamnsarkivet i Uppsala 5:1—. 1988 ff. Uppsala. (SOAU. Ser. A. Sveriges ort-
namn.) 

SOVn = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Västernorrlands län. På offentligt uppdrag utg. 
av Kungl. Ortnamnskommissionen (numera av: Ortnamnsarkivet i Uppsala) 1—. 
1955 ff. Uppsala. (SOAU. Ser. A. Sveriges ortnamn.) 

SOÄ = Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 1925 ff. 
SOÄ = Sverges ortnamn. Ortnamnen i Älvsborgs län. På offentligt uppdrag utg. av 

Kungl. Ortnamnskommittén (Kungl. Ortnamnskommissionen) 1-20. 1906-48. 
Stockholm. (SOAU. Ser. A. Sveriges ortnamn.) 

SOÖg = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Östergötlands län. På offentligt uppdrag utg. 
av Ortnamnsarkivet i Uppsala 4—. 1982 ff. Uppsala. (SOAU. Ser. A. Sveriges ort-
namn.) 

Sprachkontakt im Wortschatz. Dargestellt an Eigennamen. Thesen und Diskussions-
beiträge zum Internationalen Symposium „Eigennamen im Sprachkontakt" des 
Wissenschaftsbereiches Namenforschung an der Sektion Theoretische und ange-
wandte Sprachwissenschaft vom 16.-17. November 1982. 1984. Leipzig. 
(Wissenschaftliche Beiträge der Karl-Marx-Universität Leipzig. Reihe Sprach-
wissenschaft.) 

Springer, Otto, 1930: Die FluBnamen Wiirttembergs und Badens. Stuttgart. (Tiibinger 
germanistische Arbeiten 11.) 

Sproglig-historiske studier tilegnede professor C. R. Unger. 1896. Kristiania. 
Sprogvidenskabelig udnyttelse af stednavnematerialet. NORNAs syvende symposium i 

Kobenhavn 18-20 maj 1979. Red. af Vibeke Dalberg, Bente Holmberg & John 
Kousgård SOrensen. 1980. Uppsala. (NORNA-rapporter 18.) 

SRP = Svenska riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med 
angifvande af innehållet 1-3. 1866-72. Stockholm. 

SRPp = Svenska riksarchivets pappershandlingar 1351-1400. Förtecknade med an-
gifvande af innehållet. 1887. Stockholm. 

SSLS = Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland 1—. 1886 ff. Helsingfors. 
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Stadnamn i kystkulturen. Rapport frå NORNAs fjortande symposium i Volda 4.-6. maj 
1987. Red. av Peter Hallaråker, Arne Kruse & Terje Aarset. 1989. Uppsala. 
(NORNA-rapporter 41.) 

Stahre, Nils-Gustaf, 1952: Stångskäret, Kåksna och Kummelberget. Studier över ort-
namn från Stockholms skärgård. Stockholm. (Stockholm studies in Scandinavian 
philology 9.) 

— 1986: Ortnamn i Stockholms skärgård. Stockholm. 
STb 1 = Stockholms stads tänkeböcker 1474-1483 samt burspråk. Utg. af Kungl. Sam-

fundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia ... genom Emil 
Hildebrand. 1917. Stockholm. (Stockholms stadsböcker frän äldre tid. Andra serien. 
Tänkeböcker 1.) 

STb 2 = Stockholms stads tänkeböcker 1483-1492. Utg. af Kungl. Samfundet ... genom 
Gottfrid Carlsson. 1944. Stockholm. (Stockholms stadsböcker från äldre tid. Andra 
serien. Tänkeböcker 2.) 

Stednavne i brug. Festskrift udg. i anledning af Stednavneudvalgets 75 års jubilxum. 
Red. af Bent JOrgensen. 1985. Kobenhavn. (NIfN 26.) 

Stemshaug, Ola, 1985: Namn i Noreg. Ej innforing i norsk stadnamngransking. 3. utg. 
Oslo. 

Stenberg, Joh., 1951: Platser i Katrineholms omgivningar, belysande nejdens kulturut-
veckling och natur. I: Katrineholmstrakten. Anvisningar och karta utg. av Katrine-
holms stads idrotts- och fritidsstyrelse. Katrineholm. 

Sterner, Jan, 1973: Ortnamnen i Kisa. Kisa. (Kisa socken 3.) 
STFÅ = Svenska turistföreningens årsskrift (fr.o.m. 1987: Svenska turistföreningens 

årsbok). 1886 ff. 
StMp = Stora Malms sockenstämmoprotokoll 1-11. Utg. av Hilding Hjelmberg. 1959-

74. Katrineholm. (Katrineholmsortens hembygdsförenings skriftserie 6, 8-11, 13-
17, 20.) 

Strandberg, Svante, 1973: Ortnamn i Lerbo och Sköldinge. Katrineholm. (Katrineholms 
hembygdsförenings skriftserie 19.) 

Strid, Jan Paul, 1981a: Nären, Njärven och Njurhulten. Studier över en grupp svenska 
sjönamn och därmed samhöriga ord i nordiska språk. Stockholm. (Acta Universitatis 
Stockholmiensis. Stockholm studies in Scandinavian philology. New series 15.) 
1981 b: Ortnamnen i Huddinge. Huddinge. (Huddinges historia 1.) 

Strängnäs stads historia. Utg. av Föreningen Strengnenses under red. av Hans Jägerstad. 
1959. Strängnäs. 

Studia onomastica. Festskrift till Thorsten Andersson den 23 februari 1989. 1989. 
Stockholm. 

Ett stycke Sörmland. Flens kommun i tiden och historien. 1985. Nyköping. 
(Sörmländska handlingar 42.) 

Ståhl, Harry, 1950: Kvill och tyll. En studie över några i svenska ortnamn ingående ord 
med betydelsen 'åmöte, ågren' o. dyl. Uppsala. (SKGAA 20. Studier till en svensk 
ortnamnsatlas 5.) 
1956: Västeråstraktens ortnamn. I: Västerås genom tiderna 1. Västeråstrakten. Natur 
och förhistoria. Västerås. 
1960: Ortnamnen i Kopparbergslagen. Stockholm. (Kungl. Vitterhets-, historie- och 
antikvitetsakademiens handlingar. Filologisk-filosofiska serien 7.) 
1976: Ortnamn och ortnamnsforskning. 2 uppl. Stockholm. 
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Ståhle, Carl Ivar, 1946: Studier över de svenska ortnamnen på -inge på grundval av 
undersökningar i Stockholms län. Uppsala. (SKGAA 16. Studier till en svensk ort-
namnsatlas 3.) 
1954: Ortnamn och bebyggelse i Västra Vingåker. Nyköping. (Sörmländska hand-
lingar 18.) 

SvBeb Sthlms 1. 3 = Sveriges bebyggelse. Statistisk-topografisk beskrivning över Sveri- 
ges städer och landsbygd. Landsbygden ... Stockholms län 3. 1952. Uddevalla. 

SvBeb Upps.l. 2 = Sveriges bebyggelse ... Landsbygden. Uppsala län 2. U.å. Stock- 
holm. 

SvBeb Östg. 1. 5 = Sveriges bebyggelse ... Landsbygden. Östergötlands län 5. 1948. 
Stockholm. 

Svensk ortförteckning 1960 till bruk för trafikverken och deras kunder utg. av Kungl. 
Generalpoststyrelsen, Kungl. Telestyrelsen och Kungl. Järnvägsstyrelsen. 1960. 
Stockholm. 

Svenska studier från runtid till nutid tillägnade Carl Ivar Ståhle på 60-årsdagen den 27 
juni 1973. 1973. Stockholm. (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 48.) 

Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25 juni 1914. Utg. genom Svenska 
modersmålslärareföreningens arbetsutskott. 1914. Lund. 

Svensson, John, 1944: Diftongering med palatalt förslag i de nordiska språken. Riktlin-
jer för en undersökning av brytningen och därmed besläktade diftongeringsföreteel-
ser. Lund. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap 2.) 

SvLm = Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif 
(fr.o.m. 1898: Bidrag ...; fr.o.m. 1904: Svenska landsmål ock (och) svenskt folk- 
liv). Tidskrift (numera:) utg. av Dialekt- och follcminnesarkivet i Uppsala. 1879 ff. 

SvU = Svensk uppslagsbok. 2 omarbetade och utvidgade uppl. 1-32. 1947-55. Malmö. 
Svärta-krönika. Svärta förr och nu 8. 1988. 
Särna-Idre 300 år. En hembygdsbok. 1945: Sänia. 
Söderberg, Sven & Brate, Erik, 1900-06: Ölands runinskrifter granskade och tolkade ... 

Stockholm. (Sveriges runinskrifter 1.) 
Söderberg, Ulf, 1977: Gustav I:s arv och eget i Uppland - en godsmassas framväxt, 

organisation och förvaltning. Stockholm. (Studier till Det medeltida Sverige 1.) 
Söderwall = Söderwall, K. F., Ordbok öfver svenska medeltids-språket 1-2. 1884-1918. 

Supplement av K. F. Söderwall, W. Åkerlund, K. G. Ljunggren & E. WesAn. 
1925-73. Stockholm. (SFSS 27, 54.) 

Sörmländsk bygd under 7000 år. Kulturminnesvårdsprogram för Katrineholms kom-
mun. 1988. Katrineholm. 

Sörmländska härads domböcker från 1500-talet. Utg. av Magnus Collmar. 1953. Nykö-
ping. (Sörmländska handlingar 16.) 

T = Topografisk karta över Sverige. 
Tamm, Fredr., 1890-1905: Etymologisk svensk ordbok 1. Uppsala. 
Tham, Wilh., 1850: Beskrifning öfver Stockholms län. Stockholm. 

1852: Beskrifning öfver Nyköpings län. Stockholm. 
1854-55: Beskrifning öfver Linköpings län. Stockholm. (Beskrifning öfver Sveriges 
rike 2.) 

Thorell, Olof, 1951: Fem Moseböcker på fornsvenska. En språklig undersökning på 
grundval av de bevarade handskrifterna. Stockholm & Köpenhamn. (Nordiska texter 
och undersökningar 18.) 

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Stockholm. (Anthroponymica 
Suecana 4.) 
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Ti afhandlinger. Udg. i anledning af Stednavneudvalgets 50 års jubileum. 1960. 
Kobenhavn. (NIfN 2.) 

Tiberg, Nils, 1962: Estlandssvenska språkdrag. Uppsala & Köpenhamn. (SKGAA 38. 
Estlandssvenskarnas folkliga kultur 6.) 

Tiselius, G. Ad., 1902-03: Ljud- ock formlära för Fasternamålet i Roslagen. Stock-
holm. (SvLm 18:5.) 

Tjäder, Börje, 1967: Studier över de plurala bebyggelsenamnens morfologiska utveck-
ling. Uppsala. (Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning 15.) 

Torp, Alf, 1919: Nynorsk etymologisk ordbok. Kristiania. 
- 1974: Gamalnorsk ordavleiding. Nyutgåva med rättelser och register ombesörjd av 

Gösta Holm. Lund. (Studier utg. av Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i 
Lund 1973-1974:2.) 

Trolles jb = Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed 
samhöriga aktstycken utg. ... genom Joh. Ax. Almquist. 1938. Stockholm. (RH 31.) 

Tunabergsbygden. Tunabergs hembygdsförenings årsskrift 1979. 
Tuneld, Eric, 1741: Inledning til geographien öfwer Swerige ... Stockholm. 
Turingeboken. En sockenbeskrivning utg. med anledning av Nykvarns bruks 

350-årsjubileum år 1940 1. 1940. Nykvarn. 
Täljebygden. Östra Södermanlands kulturhistoriska förenings årsskrift 7. 1947. 
Törnebohm, A. E., 1865: Några ord till upplysning om bladet "Malmköping". Stock-

holm. (Sveriges geologiska undersökning 17.) 
UFT = Upplands fornminnesförenings tidskrift 1-, 1871 ff. 
Uggla, C. H., 1749: Beskrifning öfwer Stora Malm 1749. 1935. Nyköping. 

(Sörmländska handlingar 2.) 
Ulbricht, Elfriede, 1957: Das FluBgebiet der Thiiringischen Saale. Eine namenkundliche 

Untersuchung. Halle (Saale). (Deutsch-slawische Forschungen zur Namenkunde und 
Siedlungsgeschichte 2.) 

ULd = Upplands lagmansdombok 1490-1494. Efter en Uppsala-handskrift utg. af  Karl 
Henrik Karlsson. 1907. Stockholm. (SFSS 39.) 

UNT = Upsala nya tidning. 
Uppland. Skildring af land och folk. Utg. af Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i 

Uppsala genom Axel Erdmann, Karl Hildebrand & (del 2) E. Apelqvist 1-2. 1905-
08. Stockholm. 

Uppländska häradsrättsdomböcker från 1500-talet jämte inledning, ort- och 
personregister utg. med bidrag från Humanistiska fonden genom Nils Edling. 1941. 
Uppsala & Leipzig. (Uppländska domböcker utg. av Kungl. Humanistiska veten-
skapssamfundet i Uppsala 5.) 

Uppsala stads historia. Utg. av Uppsala stads historiekommitté under red. av Herbert 
Lundh 1. Sundquist, Nils, Östra Aros. Stadens uppkomst och dess utveckling intill år 
1300. 1953. Uppsala. 

Uppsalastudier i namnforskning. 1979. Uppsala. (Ortnamn och samhälle 5.) 
Uppsalastudier tillegnade Sophus Bugge på hans 60-åra födelsedag den 5 januari 1893. 

1892. Uppsala. 
Ursing, Björn, 1979: Fåglar. En fälthandbok. 4 uppl. 3 tryckningen. Stockholm. 
Wadström, Roger, 1983: Ortnamn i Bohuslän. Stockholm. 
Wahlund, J., 1879: Dannemora grufvor. Historisk skildring. Stockholm. 
Walde, A. & Hofmann, J. B., 1938: Lateinisches etymologisches Wörterbuch von A. 

Walde. 3., neubearbeitete Aufl. von J. B. Hofmann 1. Heidelberg. (Indogermanische 
Bibliothek. Zweite Reihe. Wörterbiicher.) 
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1954: Lateinisches etymologisches Wörterbuch von A. Walde. 3., neubearbeitete 
Aufl. von J. B. Hofmann 2. Heidelberg. (Indogermanische Bibliothek. Zweite Reihe. 
Wörterböcher.) 

Vall, Verner, 1957: Björkviks ortnamn. Tolkningsförsök. Stockholm. 
Wallsten, Maud & Blomqvist, Peter, 1982: Vatten i Uppsala län 1982. En inventering 

utförd ... på uppdrag av Stiftelsen för fritidsområden och naturvård i Uppsala län. 
Uppsala. 

Walther, Hans, 1971: Namenkundliche Beiträge zur Siedlungsgeschichte des Saale- und 
Mittelelbegebietes bis zum Ende des 9. Jahrhunderts. Berlin. (Deutsch-slawische 
Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte 26.) 

Wangö, Joel, 1970: Ägo- och naturnamnen i Knäreds socken. Uppsala. 
(Folklivsskildringar och bygdestudier utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien 6.) 

Vasmer, Max, 1955: Russisches etymologisches Wörterbuch 2. Heidelberg. 
(Indogermanische Bibliothek. Zweite Reihe. Wörterböcher.) 

Vendell = Vendell, Herman, Ordbok över de östsvenska dialekterna. 1907. Helsingfors. 
Wennberg = Wennberg, Fr., Ordbok öfver allmogeord i Helsingland. Utg. af Helsing-

lands fornminnesällskap. 1873. Hudiksvall. 
Venås, Kjell, 1987: Norske innsjonamn 3. Hedmark fylke. Oslo. 
WesAn, Elias, 1914: Zur Geschichte der germanischen n-Deklination. Uppsala. 

(Uppsala universitets årsskrift 1914. Filosofi, språkvetenskap och historiska veten-
skaper 2.) 
1968: Svensk språkhistoria 1. Ljudlära och ordböjningslära. 8 uppl. Stockholm. 
(Nordiskt kursbibliotek.) 
1971: Svensk språkhistoria 2. Ordbildningslära. 5 upp!. Stockholm. (Nordiskt kurs-
bibliotek.) 

Wessman = Wessman, V. E. V., Samling av ord ur östsvenska folkmål. Tillägg till H. 
Vendells ordbok över de östsvenska dialekterna. 1-2.1925-32. Helsingfors. (SSLS 
178,215.) 

Westman, Ivar, 1935: Nyländska önamn 1. Västra och mellersta samt östra Nyland intill 
språkgränsen. Helsingfors. (Särtr. ur Folkmålsstudier. Meddelanden från Före-
ningen för nordisk filologi i Helsingfors 3.) 

Wexionius, Michaöl 0., 1650: Epitome descriptionis Suecix, Gothix, Fenningix, et 
subjectarum provinciarum Åbo. 

VFÅ 3 = Westmanlands fornminnesförenings årsskrift 3.1884. 
VFÅ 40 (1953-57) = Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 40.1953-57. 
VgL = Westgöta-lagen utg. af  H. S. Collin & C. J. Schlyter. 1827. Stockholm. (Samling 

af Sweriges gamla lagar 1.) 
Widmark, Gun, 1959: Det nordiska u-omljudet. En dialektgeografisk undersökning 1. 

A. Text. Uppsala. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala uni-
versitet 6.) 

Wigforss, Ernst, 1913-18: Södra Hallands folkmål. Ljudlära. Stockholm & Uppsala. 
(SvLm B 13.) 

Wilmanns, W., 1899: Deutsche Grammatik. Gotisch, Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsch 
2. Wortbildung. 2. Aufl. Strassburg. 

Witt, Fritz, 1912: Beiträge zur Kenntnis der FluBnamen Nordwestdeutschlands. Kiel. 
de Vries, Jan, 1962: Altnordisches etymologisches wörterbuch. Zweite verbesserte aufl. 

Leiden. 
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& de Tollenaere, F., 1971: Nederlands etymologisch woordenboek door Jan de 
Vries met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere. De 
woordregisters op grund van excerpten van Maaike Hogenhout-Mulder. Leiden. 

VSFÅ 1953-54 = Värmdö skeppslags fornminnesförenings årsbok 1953-54. 
VSLÅ 1945 = Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1945. 
Västgöta-Bengtsson 1981: Gamla västgötaord. Sällsamma tidsbilder. Skövde. 
Xenia Lideniana. Festskrift tillägnad professor Evald LidU på hans femtioårsdag den 3 

oktober 1912. 1912. Stockholm. 
Zeitschrift för slavische Philologie 7. 1930. 
Zilliacus, Kurt, 1966: Ortnamnen i Houtskär. En översikt av namnförrådets samman-

sättning. Helsingfors. (SSLS 416. SNF 55.) 
1968: Sydfinländska skärgårdsnamn 1. Helsingfors. (SSLS 428. SNF 56:2.) 

Ålander, A. T., 1932: Konsonanterna i Östergötlands folkmål. Ljudhistorisk och dia-
lektgeografisk översikt 1. Uppsala. 
1935: Konsonanterna i Östergötlands folkmål ... 2. Uppsala. 

Årbok for TrOndelag 1. 1967. 
Öberg, Anders, 1979: Olika typer av sockennamn i Sverige. Översikt av forskningsläget 

jämte förslag till typindelning. Uppsala. (Ortnamn och samhälle 6.) 
Ödeen, Nils, 1927: Studier i Smålands bebyggelsehistoria. Ett bidrag till svensk ort- 

namnsforskning. Lund. 
OFF 1 = Östergötlands fomminnesförenings tidskrift 1. 1875. 
ÖNON = Övre Norrlands ortnamn utg. av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i 

Umeå. Ortnamnen i Norrbottens län 3—. 1980 ff. Umeå. (Skrifter utg. av Dialekt-, 
ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå.) 

Östergötland. Utg. av Östgöta nation genom en kommitté under red. av Thord Lindell. 
1937. Uppsala. (Hembygdsböckerna. Läseböcker för skola och hem.) 

Övriga förkortningar 
a.a. = anfört arbete 
acc.-nr = accessionsnummer 
ack. = ackusativ 
adj. = adjektiv 
anf. = anförd 
anm. = anmärkning 
app. = appellativ 
a.st. = anfört ställe 
a t. = a tergo 
avskr. = avskrift 
bob. = bebyggelse 
beskr. = beskrivning 
best. = bestämd 
bih. = bihang 
bil. = bilaga 
bl. = blad 
da. = dansk(a) 

dalm. = dalmål 
dat. = dativ 
db = dombok 
dial. = dialekt(al) 
ds. = densamma, -e, detsamma; domsaga 

= efter 
eng. = engelsk(a) 

= femininum; folio; följande 
fda. = forndansk(a) 
feng. = fornengelsk(a) 
ff. = (flera) följande 
ffris. = fornfrisisk(a) 
fgutn. = forngutnisk(a) 
fhty. = fornhögtysk(a) 
fl. = finsk(a) 
fig. = figur 
fin1.-sv. = finlandssvensk(a) 
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fno. = fomnorsk(a) 
fnord. = fornnordisk(a) 
fsax. = fomsaxisk(a) 
fsv. = fomsvensk(a) 
fvn. = fornvästnordisk(a) 
fär. = färöisk(a) 
gen. = genitiv 
germ. = germansk(a) 
got. = gotisk(a) 
gotl. = gotländsk(a) 
Got!. (1.) = Gotland(s län) 
grek. = grekisk(a) 
Gästr. = Gästrikland 
gästr. = gästrikländsk(a) 
Gävl. 1. = Gävleborgs län 
Göteb. 1. = Göteborgs och Bohus län 
h. = häfte 
Hall. (1.) = Halland(s län) 
hd = härad 
hdstg = häradsting 
hjfjreg = hjälpfjäderregister 
hjhreg = hjälphamperegister 
hjonel = hjonelagslängd 
hjskl = hjälpskattelängd 
hskr. = handskrift 
häls. = hälsingsk(a) 
hänv. = hänvisning 
ib. = ibidem 
ie. = indoeuropeisk(a) 
isl. = isländsk(a) 
jb = jordebok 
jyll. = jylländsk(a) 
jämt!. = jämtländsk(a) 
Jämt!. (1.) = Jämtland(s län) 
Jönk. 1. = Jönköpings län 
ka = karta 
k:a = kyrka 
Kalm. 1. = Kalmar län 
kb = kyrkobok 
KF = Karl Filips hertigdöme 
Kopp. 1. = Kopparbergs län 
Krist. 1. = Kristianstads län 
Kron. 1. = Kronobergs län 
lat. = latin(sk) 
litt. = litteratur 
Livg. = Livgedinget 
m. = maskulinum 
Malm.!. = Malmöhus län 
mhty. = medelhögtysk(a) 

ml = mantalslängd 
mlty. = medellågtysk(a) 
mn. = mansnamn 
mnederl. = medelnederländsk(a) 

= neutrum; norra; not 
Nb. (1.) = Norrbotten(s län) 
nederl. = nederländsk(a) 
NF = Neue Folge 
nisl. = nyisländsk(a) 
no. = norsk(a) 
nom. = nominativ 
nord. = nordisk 
nsv. = nysvensk(a) 
närk. = närkisk(a) 
o. = omkring 
ofä = och följande år 
pb = pergamentsbrev 
pl. = pluralis 
pp = pappersbrev 

= recto 
runsv. = runsvensk(a) 
ry. = rysk(a) 

= södra 
sanslcr. = sanskrit 
schw.-ty. = schweizertysk(a) 
sg. = singularis 
shetl. = shetländsk(a) 
Skar. 1. = Skaraborgs län 
skg = skeppslag 
sl = skattelängd 
små!. = småländsk(a) 
sn (sar) = socken (socknar) 
sp. = spalt 
Sthlms 1. = Stockholms län 
subst. = substantiv 
suppl. = supplement 
sv. = svensk(a) 
s.v. = sub voce 
Söd. (1.) = Södermanland(s län) 
sörrnl. = sörmländsk(a) 

= talet (t.ex. 16004.) 
tg = tingslag 
d = tiondelängd 
ty. = tysk(a) 
Tylöm. = Tylömål 
u.d. = utan dag 
u.o. = utan ort 
upp!. = uppländsk(a) 
Upps. 1. = Uppsala län 
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urg. = urgermansk(a) 
urn. = urnordisk(a) 
u.ä. = utan är 
v. = vers; verso; västra 
Vb. (1.) = Västerbotten(s län) 
vid. = vidimation; vidimerad 
vol. = volym 
Vrnl. 1. =Västernorrlands län 
värml. = värmländsk(a) 
Värml. (1.) = Värmland(s län) 
västg. = västgötsk(a) 

västm. = västmanländsk(a) 
Västm. (1.) = Västmanland(s län) 
y. = yngre 
Ång. = Ångermanland 
ä. = äldre 
Älvsb. 1. = Älvsborgs län 
ö. = östra 
Ör. 1. = Örebro län 
östg. = östgötsk(a) 
Östg. (1.) = Östergötland(s län) 
östsv. = östsvensk(a) 

Med punkt under bokstavstecken markeras att detta är otydligt i originalet eller kopian. 
Med [ ] i belägg markeras icke läsbara bokstavstecken. 

Förkortningar för vissa upptecknares namn 
(Upptecknarnas material återfinns i det stora flertalet fall i OAU; om inget arkiv anges i 
texten avses OAU.) 

AA 	= Anders Andersson 
AK 	= Alf Karlsson 
AO 	= Artur Olsson 
AR 	= Allan Rostvik 
BLw = Bengt Löw 
ER 	= Erland Rosell 
GA 	= Gunnar Annell 
GDj = Gabriel Djurklou 
GEO = Gustaf E. Olsson 
GH 	= Gösta Harne 
GHq = Gunnar Holmquist 
GW = Gusten Widmark 
GZ 	= Göran Zetterberg 
HS 	= Harry Ståhl 

KAd = Kjell Asplund 
KBm = Karin Bergström 
KEN = Karl-Elis Nystedt 
LH 	= Lars Hellberg 
ML = Mona Löfroth 
MW = Mats Wahlberg 
NL 	= Natan Lindqvist 
RTw = Ragnar Jirlow 
RK 	= Ragnar Kinander 
RLf = Roland Liljefors 
RO 	= Roland Otterbjörk 
SSg 	= Svante Strandberg 
TE 	= Torsten Ericsson 
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Ortnamnsregister 

Addam 238, 256 	 Baggsiön 146 	 Blåvåmmen 98 
Addsiön 238 	 Bain 74 	 Bogetorp 112 
afflebo Sjön 165 	 Banninge 118 	 Bokaren 238 
Aflebosiön 142 	 Barknåre 23 	 Bolmen 45 
Agaren 207 	 Barsätre Sjön 147 	 bonda nxtlastom 149 
Aglan 115 	 Barsättern 147 	 Bondeka 149 
Aglasjön 115 	 Bastaren 105, 226 	 Bondhälla 150 
Akaren 207, 226 	 Bastberget 105 	 Bondökna 149 
Alcaretorp 208 	 Bastevilcen 104 	 Bosma 50 
Alcarsjön 208 	 Basthagen 103 	 Botaren 223 
Alen 29 	 Bastängen 103 	 botkarsiön 238 
Alma 45 	 Bene 90 	 Bredstughan 83 
Alsen 30 	 Bergsnäsaån 164 	 Breheden 83, 87 
Alserum 30 	 Beriels torp 144 	 Breima 52 
Alsyorumaskog 30 	 Beriln 141, 144, 251 	Brenäs 83 
Alvsjön 142 	 Berils Kohlartotp 145 	Bresätter 83 
Amnaholm 187 	 Berilstoip 144 	 Breven 91 
Amnehärad 187 	 Bettna 195 	 Brokevattnet 99 
Amundsfoss 151 	 Bie 58, 194 	 Brolöten 53 
Anden 29 	 Biesta 116 	 Bronäsa port 164 
Anderbäck 127 	 Biörckaren 238 	 Broänge 155 
Andervik(en) 127 	 Biörcken 238 	 Brunnsta 116 
Andraren 127, 240 	 Biörcksiöön 239 	 brytianetlastom 149 
Andsjön 29 	 Bjuren 29, 95, 152, 253 	Bråviken 159 
Angan 213 	 Bjädesjö 213 	 Buddebol 147 
Angarn 213 	 Bjärkefall 213 	 Buddetorp 147 
Ankarsrum 223 	 Bjärken 213 	 Buddsjön 147 
Antuna 127 	 Bjärkesfall 213 	 Buldrefoss 52 
-aren 206, 255 	 Björ(n)sjön 142 	 Byan 192 
Asmund 141 	 Björkam 238 	 Byrilstorp 144 
Asperen 222 	 Björkboda 238 	 Bångsta 116 
Aspi 222 	 Björken 238 	 Bårsjön 159 
Aspån 95 	 Björkem 222 	 Båven 159, 168 
Ause 223 	 Björkfors 222 	 Bxlghsio 253 
Avla 115 	 Björningsås 58 	 Bälgsäckharen 99 
Avlasjön 95, 165 	 Bla£ka(n) 22 	 Bälgviken 100 
Axaberg 232 	 Blackoma 22 	 Bällsjö(n) 99 
Axaren 231 	 Blakka 197 	 Bärkem 222 
Axen 231 	 Bliggen 74, 152 	 *BxDir 213 
Axsiön 231 	 Blindem 18 	 Böle 81 
Axängen 232 	 Blindheim 18 	 Bölje 89 

Blåkulla 130, 251, 253 	Börilsstorpp 144 
Blåkullahagen 131 	 Börsnäs 145 

Back-Valsinge 150 	 Blåkullahålet 130 	 Böån 192 
Bagaren 142, 147, 228 	Blåkullakärret 130 
Bagaresjön 142, 147 	Blåkullasjön 130 
Baggetorp 146 	 Blåkullastafven 130 	 Dagarn 213 
Baggetorpsjön 146 	 Blämesosjön 34 	 Dagsjön 158 
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Dalstorp 35 
Dammen 143 
Dannemora 23 
Darsbo 213 
Darsbosiön 214 
Darsgärde 214 
Dillö 59 
Djulö 80 
Doffuaren 240 
Dovem 215, 222, 240 
Doverstorp 215 
Drängagråten 169 
Dröpplena 156 
Dunkem 51,227 
Dunkersheclen 83 
Dunsiötoip 108, 178 
Dunsjö(n) 108 
Dunstorp 108, 178 
Dunstorpasjön 133 
Dunstårpa äng 108 
Dylma 44,50 
Dynjan 52 
*Dynla, 59 
Dysjön 130 
Dysån 192 

ed(e) 80 
Ede 80 
Edslan 240 
FrIslaren 240 
Eifel 20 
Ekeby 91 
Ek(e)sta 119 
Eklånga 115 
Eklången 115 
Eknaren 227,237 
Eknäsanäset 164 
Eksjön 95 
Elakakärret 169 
Elakbäcken 169 
Eliassons täm 142 
Eländigheten 122, 169 
Embricke 238 
Emmaren 238 
Enaren 237 
Enarn 237 
Enboga(torp) 113 
Enbågasjön 114 
Enbågen 109, 113, 114 
En(e)båga 115, 119 
Enebågasjön 119 
Envättern 122 
Eriksberg 156 
-em 226, 240 
Eskiln 141 
Eskilssjö 141 

Esman 50 

Falan 20 
Falbygden 20 
Faleberg 21 
Falun 20 
Fameby 29 
Fasma 52 
Fastema 23 
Fielenss ås huina 8 
Filaren 25 
Filbunken 39 
Filingen 9, 29 
Film 39, 250, 253 
Filmsjön 42 
Fils0 33 
Fingraström 57 
Finkaren 228 
Finnlcila 150 
Finnsjön 152 
Fiskesjösjön 79 
Fisklösen 122 
Fiähln 15 
Fjalestad 18 
Fjelna 9, 16, 250 
Fjelstad 18 
Fjprm 45 
Fjälaren 8, 208, 226, 250, 

253 
Fjäle 9, 14 
Fjälen 9, 14 
Fjällsta 17 
Fjälsjön 14 
Fjälster(n) 17, 24, 250 
Fjärden 11, 14 
Fjärdingsbo 11 
Fjärdsviken 14 
Fjättem 123 
Fjätternäs 125 
Fjättersjön 123, 251 
Fjäturen 123 
Flemingshov 156 
Flensjön 158 
Flocken 224 
Fläten 106 
Folangr 17 
Folksund 148 
Forsedha 80, 250 
Forsedhesiön 80 
Forssiö ström 79 
Forssjö 79, 178, 250 
Forssjö bruk 79 
Forssjökvarn 79 
Forssjösjön 79 
Fredagssjön 232 
Frejdaren 232, 256 

Frusjön 146, 255 
Fru-Valsinge 150 
Fruängen 146 
FruängSjön 146 
Fräkensjön 107, 239 
Fräknarn 239, 256 
Frökensjön 239 
Fukärr 26 
Fula 26 
Fulan 157 
Fulen 157 
Funn 158 
Funneshult 223 
Fylingen 17 
Fylingr 17 
Fyrsjön 109 
Fågelö 26, 81, 88, 156 
FållbonässeLandet 165 
Fållbonässesteen 164 
Fålå 17 
Fårnäsaviken 164 
Fårsjön 95 
Fälandbo 19 
Fälaren 10, 18, 238, 250 
*Fxlarna 19, 250 
Fälswijcken 15 
Följaren 229 

Gagern 215, 223 
Gagersrum 215 
Gagnem 223 
Galmaren 215,238 
Galmem 215, 238 
Galmsås 216, 238 
Geetsiön 147, 233 
Getan 147, 232 
Getaren 232 
Getasjön 147, 233 
Geten 147, 233 
Getran 232 
Getskav 112, 169 
Giellcsiögarne 156 
Gijslan 233 
Gimgölet 86 
Gis(s)laren 233 
Gissletårp 233 
Gisslingstorp 233 
Gjende 58 
Gjermundsfallet 151 
Glisemo 136 
Glispelcärret 137 
Glysamo 136 
Glysas grav 136 
Glysas källare 136 
Glysegrind 137 
Gnestad 149 
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Gnesund 148 	 Hedmossen 92 	 Håll(e)viken 74 
Gnöttlaren 240 	 Hedningarne 156 	 Hållnäs 74 
Gnöttlern 240 	 Hedningen 156 	 Hårsnäs 155, 169 
Golma 46 	 Heen 147, 239 	 Hägerbo 118 
Gorgern 27, 227, 240 	Heldra 247 	 Hällaren 237 
Gorgholm 27 	 Hellströms tärn 142 	 *Hxls 46 
*Gorir 216 	 Helme 46 	 Händene 56 
Granhed(en) 88 	 Helvetesgluggen 132 	Hängasjön 191 
Gribäcken 26 	 Helveteskärr(et) 132 	Hännicketäppan 177 
Grisas källare 136 	 Helvetesmad 132 	 Hästenäs 155 
Grismon 136 	 Helvetespussen 132 	 Högbrunn 118 
Grytfotsharen 99 	 Helvetet 132 	 Hönebäck 172, 182, 251, 255 
Gråten 122 	 Helvetij putt 132 	 Höningen 183 
Gräfseboda 175 	 hem 88 	 Hönsa 183 
Grönsta 116 	 Henaren 237, 239 	 Hön(s)sjön 141, 152, 172, 
Grötsundet 33 	 Henda 57 	 174, 255 
Gubbsjön 152 	 Hensjön 239 	 Hönstorp 174, 178, 251 
Gullsjön 152 	 Herfili 17 	 Hönstorpasjön 164, 172 
Gunggräna 150 	 Herfyli 17 	 Hönsvik 175 
Gunnarsjöarna 142 	 Hesteskotjemet 99 	 Hönsätern 182 
Gyringen 26 	 hiarttursnxs mos x 246 	Hönsätersån 182 
Gyrings måsen 26 	 Hisse 118 	 Hövarn 240 
Gårebo 216 	 Hissjö 178 	 Hövern 48, 240 
Gäringsjön 95 	 Hiulartorp 125 	 Höversby 36 
Gäversnäs 208 	 Hjularen 125, 227 	 Hövlingen 48 
*Gxvir 208 	 Hjulvhult 125 
göl(e) 86 	 Hjälmaren 45, 65, 230 
Gömmaren 209, 234 	Hjälmaresund 230 	 *Ialman 45,65 
Gömme 234 	 Hjälmarsberg 230 	 Illum 46 
Göstring 195 	 Hjälmarsnäs 230 	 Ilm 46 

Hjälmgärdet 96 	 Ingeborgs0 141 
Hjälmsjön 95, 152 	 Ingelstorp 178 

Hacicaren 226 	 Hofbo träsk 238 	 Ingfasten 141 
Hacksjön 152 	 Hollesjo 74 
Halfrecisfoss 151 	 Horsagöljen 157 
Hallaren 216, 241, 256 	Horsen 157 	 Jakobstärn 142 
Hallarsbo 242 	 Horssjön 95 	 Janhåksen 141 
Hallarsjö 242 	 Hosjö 178 	 Jfvarsgööhl 147 
Haller A 247 	 Hud 76 	 JfvarSiön 147 
Halsebo 175 	 Hudene 47, 62 	 jngivaldz oknom 149 
*Hampn 201 	 Hudo 62 	 Johannesgölen 142 
Hampsjön 95 	 Hul 76 	 Jordvallstorp 178 
Hand 56 	 Huld 67, 74 	 Juhlare Torp 126 
Handfatet 135 	 Hulla 67, 250 	 Julforsasiön 164 
Handvik(en) 56 	 Hullagård 67 	 Jungfrun 131 
Hanebacken 183 	 Hullaren 216 	 Jägaren 239 
Hanebäcken 183 	 Hullaån 68 	 Jägem 239 
Hansjön 152 	 Hullsjön 8, 67, 75 	 Jälund 65 
Hattsjöhult 68 	 Hultaren 216 	 Jämtan 234 
Haulca 59 	 Hultarstugan 217 	 Jämtaren 234 
Heby 83 	 Humbla-Lundby 149 	Järnema 156 
hed 83 	 Husbyfjöl 10 	 jxm1undasy0 244 
Hedaren 199, 239, 256 	Hwiskam 239 	 Jättens handfat 130, 135, 251, 
Heden 83 	 Hwitarenn 239 	 253 
Hedesiö(n) 239 	 Hynda 192 	 Jättens källare 136 
Hedfjärden 11 	 Hälcarildla 150 	 Jättens källaregrop 136 
Hedgölet 91 	 Hållen 76 	 Jättens potatisgrop 136 
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Jättens potatiskällare 136 
Jättens tvålkopp 136 
Jättens tvättfat 135 
Jättinnan Glysas handfat 135 
Jättinnans dopskål 136 
Jättinnans grav 136 
Jättinnans handfat 135 
Jättinnans källare 136 
Jättorp 136 
Jättstigen 136 
Jävern 208 

Kalbo 151 
Kalles puss 142 
Kallesd 141 
Kallfors 151 
Kaltorp 151 
KamHaf 144 
Kamhav 130 
Karken 65 
Karsjön 99 
Kerstinboda 177 
Kettillen 100 
Kittelsjön 99 
Klasapuss 142 
Klastorp 96 
Klevhammaren 228 
Klingen 231 
Klockarsjön 142 
Kohlare Stugun 145 
Kolbergasjön 80 
Kolmården 14 
Kolsnaren 227, 231 
lcrogStugan 134 
Kråksiön 152 
Kräkelmossen 128 
Krämbol 118 
Kvarngölet 86 
Kvarnsjön 95, 174 
Kymbo 58, 178 
Kyrkbyn 40 
Kårtorp 88 
Kårtorpasjön 164 
Kåveta 52 
Kåvetalcvarn 48 
Kärlvedahultet 128 
Kärrbygden 169 
Kärsön 214 
Käxten 231 

Ladäng 97, 169 
Lanan 235 
Lanaren 95, 210, 235 
Landedet 81 
Lasse(gubbe)sjön 142 

Lassjön 95, 163, 169 
Lasstorp 96, 163 
Lede änden 169 
Lendbo Sjön 165 
Lenhovda 162 
Lidsjön 246 
Lillsjön 15, 158 
Lill-Strången 154, 251 
Lindberga 71 
Lindbols fierden 11 
Line 162 
Linnebjörke 162 
Linneros 162 
LisslåWijken 197 
Lisätters ede 82 
Lixnaren 237 
Ljotbäcken 169 
Ljodcällan 169 
Ljotänget 169 
Ljungan 55 
Lommen 147 
Lomsjön 147 
Loppsjön 105 
Lorasjön 217 
Lor(en) 217 
Lughursio 246 
Lundsbol 176 
Lundsbolssjön 172 
Lundsjön 174 
Lundsjötorp 177 
Luskebol 176 
Luvsjön 141, 143, 251 
Lya 246 
Lygnem 240 
Långbro 192 
Långhalsen 90 
Långsjön 192 
Lättern 34, 158 
Lämbonäs 178 
Uppe 194 
Löbbo 105 
Lögaren 237 
Lögesiöbeck 151 
Lönaren 240 
Lönem 240 
Löpanträsk 105 
Löpanäs 105 
Löpareskogen 105 
Löpartjämen 105 
Löparö 105 
Löpaskog 105 
Löpersjön 98 
Löpesiö 97 
Löppem 98 
Löppsjön 97, 158, 251 
Löpsjötorp 97, 178 
Lören 217 

LOserup 74 
Lövåker 118 

Magnehult 118 
Majagölen 142 
Malbo sjön 165 
Malma(rna) 156 
Malmsås 176 
Malsiön 237 
Malsnaren 227, 231, 237 
Maria(d) 89 
Markus(a)torp 113, 179 
Marsjön 158, 237 
Marsjösjö(n) 79, 94 
Masugnsjön 95 
Medje 91 
Mellan-Ramsjön 185 
Mellansjön 185 
Melån 197 
Mene 80 
Miaren 235 
Miåå 198 
Mindal 235 
Misteln 124 
*Mixlke 34 
Mjaåmå 198 
Mjölkesjön 34 
Mjölkå 34 
Molken 34 
Munkeboda 118 
mykrisbodher 217 
Myssinge 33 
Myssjaren 228, 231 
Myt(ing)- 18 
Målka 34 
Måne Ede 82 
Måsnaren 210, 227 
Mälaren 210, 221, 230, 241, 

255 
Mälsåker 210 
Mäskaren 33, 237 
Mäskträsk 33 
Möckeln 217 
Möckelsbodhar 40 
MörtsioSiön 80 
Mörtsjön 95 
Mösseberg 176 

*Naflir 217 
Navartjämen 99 
Navr 247 
Nimsiögame 157 
Noby 218 
Noen 218 
Nolhönsa 183 
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NorboSiön 165 
Nostorp 218 
Noså 218 
Nyckelberget 26 
Nyckeln 29 
Nyckelsjön 29 
Näffwelsiön 218 
Närsjöfjärden 11 
Näs 164 
Näsa hage 164 
Näsasjön 163 
Näsasågen 164 
Näsnaren 236, 237 
Nässjön 163 
Nästorp 96, 236 
Nätaren 218 
Nävelsjö 217 
Nävertorp 103 
Nömmen 45 
Nöstebo 101 

Okar 227 
Okern 227 
Okn(-) 60 
Omaket 122 
Onda råsen 169 
Open 159, 194 
Orhammarssjön 227 
Orma 58 
Ormsiövjken 15 
Ormsjön 15 
Orrhammar 227 
Orrhammaren 227 
Ostfalen 21 
Oxhagen 110 

Patreksfjpr& 141 
Pellesjö 141 
Pigelipen 169 
Pilati sjö 148 
Pinan 122 
Piperen 228 
Prostökna 149 
Prästhälla 150 
Prästicila 150 
Prästsjön 143 
Prästtorpa rändel 193 
Puren 132 
Pälltorp 108 
Pälltorpssjön 108, 164 
Pärhäksen 141 
Pölen 132 

raboedhe 81 

Ragnabo 187 
Rahlms Fiähln 48 
Raklången 219 
Rakstorp 219 
Rallebwk 51 
Rallen 50 
Rallersta 52 
Ralm 48, 50, 250, 253 
Rammbron 188 
Rarnmsjön 191 
Ramna 59, 201 
Ramnaklev 187 
Ramnfjäll 191 
Rarrminge 187 
Ramningstorp 188 
Ramnsjön 142 
Ramnäs 188, 191 
Ramsjöarna 157, 185 
Ramsjöhult 178, 185 
Ramsjön 141, 152, 185, 191, 

251, 254 
Ramunds berg 151 
Ramunds bäck 151 
Ranlcsjön 202 
Rannebo 186 
Ravnsdam 142 
Ravnso 142 
Rellen 51 
Remmarbäcken 85 
Remmaremåla 85 
Remmaren 83 
Remmargården 85 
Remmarsbron 83 
Remmarshagen 84 
Remmarsplogen 84 
Renunarsåsen 83 
Remmen 191 
Remna 185, 191, 202, 251, 

254 
Remnaren 199, 237 
Remne 190 
Remröd 82, 251 
Remrödstorp 82 
Rickaren 227 
Ristskeda 90 
Rocklundasjön 84 
Rolso 141 
rudema 71 
Rummelsrum 36, 219 
Rummen 219 
Rundbosjön 142, 165 
*Runnir 219 
Råby ede 82 
Rärnbol 176 
Rämmedalen 191 
Rämne 190 
Rämninge 186 

Rämninge Siöö 191 
Räumingen 191 
Rändeln 193 
Rävlinge 191 
Rävlingen 191 
Rökenskärr 148 
Rökenstjärn 148 
Rökgrännan 148 
Rökstorp 178 
Röktorp (Gamla) 148 
Röl 86 
Römningen 191 
Rönnaren 236 
Rönneln 236 
Rönntorp 237 
Rösten 177 
Rötbastegölen 104 
Rötbastesjön 104 

Sadasiöö 219 
Sadaåå 219 
Saden 219 
Sadeshult 219 
Sadåss 219 
Salem 140 
Saljen 219 
Salshult 220 
Salvaren 210 
Salvars 211 
Salvarssjön 211 
Salvartorp 211 
Salwasmo 211 
Salved 212 
Sandbergs tärn 142 
Sigerso 141 
Silma 45,51 
Simoa 50 
siälare holme 8 
Sjögesta 115 
Sjögestasjön 115 
Skagar(e)n 240 
Skagem 240, 246 
Skalcholma(ma) 108 
Skaksjön 106, 251, 255 
Skaksjöstugan 106 
Skalcängen 107, 255 
Skatt-Valsinge 150 
Skavalcärret 112 
Skaven 112 
Skenalden 61 
Skenaån 199 
Skeppet 81 
Skidbåg(a)berg 127 
Skid(båga)bäcken 127 
Skidbågaåsama 127 
Skidbäcken 126 
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Skidvasseln 126 
Skijrsiögarne 156 
*Skinande 53 
Siciren 135, 158 
Slcirerna 156 
Slcima 196 
Slcirsjön 135 
Slcirtoty 135 
Skirtorpasjön 135, 164 
Slciäggs Kiärret 26 
Skiälobäken 10 
Skogasjön 185 
Skogstorpssjön 185 
Skovlehister 128 
Skraslefoss 52 
Slcravlet 52 
Skumme 195 
Skundem 51, 227 
Skån- 61 
Skäggens puss 143 
Skönsta 116 
Sladdervik 53 
Slidåbäck 126 
Slädabacken 126 
Slwdhamar 126 
Smååsiöön 146 
Solaren 220, 223 
Solna 60 
Solsebo 220 
Sormen 45 
Sotsjön 202 
Sottem 240 
Spadasio 100 
Spaden 99 
Spånen 224 
Spåningslanda 224 
starra åå 12 
Starran 12 
Starren 12 
Starrhult 12 
Starrnäs 12 
Starrsjön 12 
Starrö 12 
Star åån 12 
Stava 192 
Stavahed 128 
Staven 128 
Stensiös holma 176 
Stensjön 152 
Stensnäsafjärden 164 
Stenstorp 178 
Stockfjärden 11 
Stockkumla 150 
Storkila 150 
Storsiöstufwa 174 
Stor Sjö Sundet 172 
Storsiöö 174 

Storsjön 158, 172, 181 
Stor-Strången 154 
Strangen 166 
Strangsxteren 166 
Strangvatni 166 
Strångbäcken 155, 251, 255 
Strång(e)holme(n) 155 
Strångeln 166, 220 
Strången 141, 152, 154, 166, 

251 
Strångholm 154 
Strångsjö 154 
*Strångsjöholm 155 
Strångsjön 154 
Strångvik 155 
Strångänden 155 
Strångängen 155 
Stråsjön 166 
Stråtorp 166 
Stråå AU 10, 166 
Stråängen 166 
Strängeln 166,220 
Strängstorp 117 
Strö(j)kärr(et) 96 
Strökärr(en) 96, 177 
Strökärret 96 
Sutmaren 19 
Sturva 157 
Styggbäcken 169 
Stymne 188 
Styro(ma) 156 
Sund 149 
Svartnö 51 
Svartå 197 
Svarvaren 237 
Svensjön 148 
Svinnaren 238, 256 
Svinnersbo 238 
Syrtlingur 203 
Sångaren 224 
Såtaren 240 
Såttrarn 240 
Sännan 192 
Sätra 169 
Sörgölesiön 174 
Sörgölet 14 

Talcvedanäs 128 
Tartaren 237 
Taskan 99 
Taskgiöhla 100 
Tatern 143 
Tattaren 237 
Tenaren 237 
Tenungen 58 
Teufel- 132 

Tinunermon 109 
Tisenhult 243 
Tisken 231 
Tislången 244 
Tisnaren 14, 229, 243 
Tjurhagen 110 
Tjnme 58 
Tolamossen 139 
Tola(ma) 156 
Tolen 139, 158, 162 
Tolfta 212 
Tolgharen 212 
Tolgölet 139 
Tolmon 139, 162 
Tolmossen 139 
Tolsgrav 139 
Tolsjön 139, 162 
Toltorp 14, 139, 162 
ToorSiögar 156 
Tora(ma) 156 
Tormosjön 139 
Torp 53, 72 
Torpa 72 
Tovern 227, 240 
Trehörningen 191 
Trosa 115 
Trosasjön 115 
Trosens puss 146 
Trynen 159 
Tuna 53 
Tunatorp 53 
Tuve 89 
Tyresö 93 
Tyven 158 
Tålcern 240 
Täljaren 212 
Tämnaren 225 
Tärna 23 
Tärnö 23 

Ukn(-) 60 
Ulfricsio 141 
Ulvsjön 152, 253 
Ulvsund 149 
Unnan 156 
Unnerna 156 
Uren 29 
Utkumla 150 
Utterö 90 

Vagnhester 125 
Vagnhult 125 
Vagnsjön 99 
Valdemaren 168, 227 
Vallmora 192 
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Valltrand 118 
Valnaren 212, 237 
Valsan 192 
Vammeln 168 
Vannala 69 
Vannesta 70 
Vantsjön 135 
Våpnafjprik 142 
Vattensta 70 
Veckeln 158 
weffle Sjön 109 
*Vefsn 59 
Wegern 109 
Vegred 82, 90, 118 
Vendel 63 
Venerna 12 
Venjan 48 
Westfalen 21 
Vevelsta 150 
Vevelsund 109, 150 
Widhma 231 
Viggaren 183, 237 
Wigger 90 
Vimur 247 
Vinaren 227 
Vinstugan 92 
Vinsätter 92 
Virby 160 
Virlången 160 
Virlångshult 160 
Virån 160 
Visken 239 
Visnaren 237 
Vitan 239 
Vitten 239 
Vod 24 
Vämfjärden 98 
Vämmen 98 
Vångaren 220 
Vängsunda 220 

wäffle Sjö 109 
Valen 220 
Välsnäs 220 
Vämlingen 98 
Vänaren 225 
Vänern 240 
Vänstran 98 
Vättersjön 157 

Ycklaren 48 
Ymseborg 178 
Yngaren 35, 229 
Yngem 48, 240 
Yngersdal 35 
Ynglingen 48 
Yngs taska 100 
Yppenskog 137 
Yxeskaftshester 128 
Yxhult 128 
Yxsta 117 
yxstaSiögama 117 
Yx(s)tasjön 117, 240 
Yxtaholm 117 
Yxtan 117, 240 
Yxtaren 117, 237, 240 
Yxtatorp 117 

Åby 196 
Ådala 197 
Ådalen 197 
Åfjärden 11 
Ågelsjö(n) 168 
Åhlskegget 235 
Åkersheden 83 
Åkfors 165 
Ålskäggaren 235 
Ålskäggsjön 235 
Ålö 80,90  

Årnänningen 245 
Åndem 127, 240 
Årby 196 
Årdala 197 
Årsta 117 
Åsmund 141 
Åsnen 223 
Åsta 116 
Åsten 116, 148 
Åstängen 116 

Älgsjö(n) 95 
Älgsjötorp 178 
Älgsjötorpasjön 164 
Älrnaren 221 
Älmarsrum 221 
Älskaren 237 
Altaren 237 
Älvestasjön 84 
Ämmaren 225 
Ämmem 225, 238, 240 
Ämten 231 
Ändebol 155 
Äntvilcama 156 
Ärja 89, 196 
Äma 88 
Äskiln 141 

Öfwerby Krog 134 
Öfverhulla Viken 71 
Öjaren 242 
Ökern 37 
Öljaren 75, 229,231 
Örhammaren 228 
Örsbo 242, 256 
Österåker 70 
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