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'nom våra uppsvenska bygder finnas icke få sammansatta ortnamn vilkas senare led är ett -garn. Det
är både öar och gårdar. De topografiska förhållandena vid åtskilliga av de senare ha givit anledning till att ocksä
vid dem tänka på 'ö' eller åtminstone på något som har med
vatten att skaffa. Och i anslutning till dessa iakttagelser har
ordet garn tolkats. P. Dijkman menade (1711), att 'Garn betyder Siö, Haf'1. Också Ihre översätter garn med 'lacus, mare'
och ställer mycket tveksamt ihop det med got. ga-rinnan 'flyta
tillsamman'2. F. U. Wrangel 3 kom genom en översikt av en
del hithörande material till uppfattningen att garn sannolikt
betydde 'ö, holme eller skär', utan att likväl kunna lämna någon
etymologisk motivering. En sådan försökte Bygden4. Han
kom till betydelsen 'ö' genom att antaga ett ursprungligt gaarinn, bildat av prefixet ga- och (isl.) arinn 'upphöjning osv.'
Tolkningen har inte lyckats tränga igenom. Man inser häller inte, vad prefixet skulle ha att skaffa i en sådan bildning.
K. H. Karlsson5 misstänker 'något ej mer i de nordiska språken
befintligt ord', som utgjort ett 'ö- eller strandnamn'.
1

Se A. Grape i Nord. ortnamn (—Namn och bygd 1914), s. 291, n. 2.
G loss. suiogoth. 636.
;i
Beskr. O. Tullgarn 4 ff.
• Samlaren 17, 25 f.
'• Uppland, Land o. folk 1, 418.
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Något på sidan om dessa förklaringar rörde sig Rydqvist1
och Bergström2, vilka förbundo garn med garn, västnord. g(>rn
'tråd, nät'. Den senare anser, att ordet särskilt tillkommer
'aflånga öar eller holmar, som ligga i en sträcka eller åtminstone ej långt skilda från hvarandra' och menar, att betydelsen
'tråd' såsom 'något utspunnet' då passar in.
Egen tolkning jämte motivering.
Ingen av dessa förklaringar har bragt problemets lösning8.
Men flera av dem ha tangerat den. I det följande skall jag
nämligen söka visa, att såväl arinn 'upphöjning' som ordet
garn (gorn) ha sin del i uppkomsten av de sammansatta ortnamnen på -garn. Huvudingrediensen är arinn, men dettas
förhållande till -garn är ett annat än det man hittills tänkt sig.
Redan denna etymologiska fråga kräver ett omfattande material. Än mer är sådant av nöden, om man vill ur studiet
av denna namngrupp söka få fram allt vad den överhuvud
kan ge till belysning av såväl språkliga som bebyggelsehistoriska och etnologiska spörsmål. Då detta legat mig om hjärtat,
har jag sökt skaffa mig ett så fullständigt material som varit
mig möjligt.
Ordet arin(n), i synkoperade former arn-x, är icke främmande för det nordiska ortnamnsskicket. Det är med full rätt
som flera forskare"' förmodat detta ord i alla de många namnen, framförallt önamn, på -ar(e)n, -arö(, -arnö); sådana som
1

Sv. s p r s lagar 2,278.

2

Södermanlands ortnamn (1875), s. 5.

:i

Bergströms förklaring saknar icke fyndighet, särskilt då han till belysning andrager ordet sträng, som ocksä brukats om öar. Men verkligheten
ger inte rätt åt meningen, att företrädesvis 'aflånga öar' skulle bära namn på
-garn.
4
Om förhällandet till oerin, wrn- jfr s. 131.
•"' Bygden a. st., Noreen Spr. stud. 2,80 (2:dra uppl. s. 82) samt i Sv.s
ortn. (i Gleerupska bibi.), s. 28 ( = Spr. stud. 3,1211.
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1

Saxar(e)n, Fåglarö . En klar utsöndring av denna grupp från
vissa typer av annat ursprung, med vilka den kommit i beröring, är ej utan sina vanskligheter. En sådan utsöndring är
emellertid angelägen, ty dessa namn på -arn (plur. -arna(r))
utgöra själva u t g å n g s p u n k t e n för önamnen på -garn.
Att verkligen arin ingår i namnen på -arn, -arö, tär ett
hittills ej uppmärksammat starkt stöd genom tillvaron av ett
finskt arina i betydelsen 'klippa 1. grund i sjön' (Lönnrot).
Liksom i andra betydelser2 är ordet också i denna ett län frän
svenskan, där det i litteraturen betyder 'eldstad, härd'. Betydelsen i finskan är av särskilt intresse därför att den lär oss, att
arin varit en b e n ä m n i n g på (till omfånget) relativt
mycket små holmar. Där detta inte vill stämma med nuvarande förhållanden, beror det väsentligen därpå, att holmarna vuxit med landhöjningen; somliga ha så blivit landfasta.
I intet mig bekant fall ger ett arn-namn säker anledning att
tänka, att ordet använts om något annat än vad som vid namngivningen var holme.
Det skäl för arin i ortnamn som man trott sig finna i de mänga namnen med Arn- som förled (Arno (Ar(n)holma, Ar(e)nberga osv.) är däremot
synnerligen bräckligt. Utan att här i detalj utföra en granskning vill jag som
min äsik uttala, att åtminstone den vida övervägande delen innehåller stammen arn- 'örn'. Denna form möter ännu som enkelt ord pä vissa håll (t. ex.
gutn. arn, Nuckö ärn < arn 3 ), och som första sammansättningsled är den
väl styrkt4. För det västnordiska området har man också redan antagit denna
förklaring för några ortnam på Arn-'\ Man jämföre de liktydiga, men till
bildningen yngre isländska Arnarfjönlur, Arnarholt, Arnarfellsjökull osv.
1

K. H. Karlsson a. st. säg i sädana namn ett avslipat garn.
Setälä i Fi.-ugr. forsch. 12,282, 13,358 o. cit. litt.
:1
Vendell Ordb. ö. östsv. dial. under arn. Det rätta borde vara ån
(dvs: on: jfr Danell Nuckömdlet 130, där detta ex. dock ej finnes).
4
Se t. ex. Egilsson-Jönsson Lex. poet.
5
Rygh Personnavne i Stedsn. 12 f., Bugge i Arkiv 20,336, N G 6,317.
— Jag finner efteråt, att V. Solstrand i Brages årsskrift 1909, s. 109 uttalar
samma åsikt för Arnholm i Nav. Dan. 'och talrika andra i Sverige ännu fortlevande ortsnamn'.
2
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Åtminstone ett av de norska Arno heter förr Qrn1, vilket säkerligen innehåller fågelnamnet2 (genom ellips eller pä annat sätt). Havsörnen hade i
äldre tider en vida större spridning. Den har naturligtvis följt med den vikande kusten utåt. Pä de uppländska stenåldersboplatserna i det inre ha dess
ben träffats3. Ännu i senaste tid ha enstaka par häckat ända inne vid Mälaren4.

Formen pä -arö förklaras på följande sätt. Redan ganska
tidigt kunde i önamn på -ö slutleden försvagas till -e. Ett par
exempel anföras hos Noreen Altschw. Gr. § 146,3 (Skåne (ej
beviskraftigt för Uppsverige], Ase). Ett säkert ex. är väl ock
Alme SD ns 1,473 (1405) ~ Almmo Därs. 457, 484 (1405). På
Olaus Magnus' Carta Marina (1539) läses Sande, Vädde; sedan bli sådana former vanligare, i nutida uppsvenska äro de
väl regel i genuint språk. Åtminstone från och med den nysv.
perioden uppträda också artikelformer: -ön. Försvagat blev
detta -en. Föregick r, blev -ren lätt -rn. Gamla former på -arn
måste därför lätt komma att fattas som sammandragna av namn
på -arön. 1 vårdat språk insattes då detta, eller utan artikel:
-arö. Sålunda svarar mot ett gammalt Helgharna nutida
Helgarö (Helgare 1548), mot Husarna ett Husarö (Husere 1545),
mot Saltarne ett Saltarö osv. I bygdeuttalet lever dock, säkerligen oftast genom oavbruten tradition, uttalet -arn gemenligen kvar; i åtskilliga fall har det också fått kvarstå i skriften,
stundom dock med ^-inskott: Saxar(e)n, Tattarn, Labbarn, Ellarn osv. — Ombildningen av -arn(a) till -arö har kunnat ytterligare underlättas därigenom, ätten mängd enkla önamn (främst
namn på större öar) i yngre tid uppsnyggats till namn på -ö:
Vätö (vcetu SD 4,586, 1337), Lidö (i Lidhu RAP nr 1227, 1376),
Mörkö (in myrky SD 2,102, 1291, Myrkiu 614, 1310), i dessa
alltså med omtydning av slutvokalen, Tosterön (thooster SD
5,58i, 1346), Häfverö {hefir SD 3,429, 1302—1319, hcewer 148,
1314), i dessa alltså med utvidgning, m. fl., m. fl.
1
2
:l
4

Munch Saml. afh. 1,210.
Rygh N O Indi. 18 f.
Almgren i Fornv. 1906, s. 16.
F. Edelstam i Uppland, Land o. folk 2,139.
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Formen -garn har uppkommit genom samverkan av följande tvä faktorer:
1. I en hel del namn slutade förleden pä g, i äldre tid
ofta gh, dvs. spirantiskt g Q); t. ex. Lång-arn. t vissa fall kan
detta ha varit tillräckligt att skapa en ny typ -garn.
2. Ett ord garn (urnord. ;,arn-) hade vidsträckt användning som enkelt ortnamn (Garn) för att beteckna dels långt och
smalt vattendrag, dels åtminstone i vissa trakter (primärt eller
sekundärt) en långsträckt ås eller höjning i terrängen (i sht
kanske utmed ett sådant vattendrag). Närmare nedan.
Ordet arn såsom sammansättningsled rycktes loss ifrån
associationen med detta enkla arin. Rätt tidigt dog detta väl också
ut i hithörande betydelse — dock icke förr än det upptagits i
finskan. Ordet garn var bättre känt; men då det stod som
ortnamn, var väl snart nog den egentliga namngivningsgrunden inte så klar. Ett önamn som Lång-arn associerades
därför lätt nog med garn (Garn), och så skapades en massa
nya önamn direkt på -garn.
Men kan inte ordet garn vara tillräckligt att ensamt förklara de många önamnen på -garn? Därpå anser jag mig kunna
svara nej. Det enkla garn kan icke, och framför allt icke i
de bygder som här angå oss, uppvisas ha haft den betydelse
'liten holme (av vad form som hälst)', som oundgängligen kräves. Ty -arn och. -garn förekomma om varandra i precis denna
samma betydelse. Å andra sidan medförde terrängens förändring, att språkkänslan dock inte kunde upprätthålla någon klar
gräns mellan önamnen och de namn som innehöllo gammalt
garn. Det är då också förklarligt, att ortnamnsforskaren
nu i enstaka fall verkligen kan vara tvehågsen, huruvida det
från början är ett vattendrag (resp. ev. en långsträckt landas)
som burit namnet (då detta alltså är ett primärt garn) eller
en holme (då det är ett sekundärt -garn). Så mer eller mindre
vid Gröngarn, Norrgarn1, Svinngarn, Venngarn, varom när1

Vid detta namn visa de äldre formerna tydligt, att man delvis haft
känsla av garn som ett självständigt ord.
Fornvännen 1914.
9
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mare nedan. Vid isärhållandet hjälper emellertid utom betydelseskillnaden ocksä en formell olikhet: vattendragsnamnen
(osv.) äro i säkra fall nästan uteslutande enkla Garn eller namn
med Garn- till förled, önamnen äro genomgående sammansatta,
med -garn till efterled.
För att den givna förklaringen av önamnen på -garn skall
bli något mer än en abstrakt tanke, böra emellertid följande
förhållanden uppvisas: att förmedlande namn på -g fj)+ arn
verkligen utgjort något avsevärt antal; att de tre typerna, -arn.
Garn och den förmedlande, lokalt drabba samman — eller än
hällre de båda senare för sig, ty då hade man intet näraliggande -arn att associera med —; att slutligen -garn icke träffas på områden som böra anses stå utom sammanhang med
sådana eventuella kontaktområden.
Men vad kan man ha för material för att prestera en dylik
bevisning? Vid behandling af gamla önamnstyper vid vår östra
kust måste man nämligen besinna, vilken oerhörd massa sädana
namn som helt gått förlorad genom landhöjningen. I stort sett ha,
utom dem som alltjämt beteckna öar, till våra dar bevarats blott
de, som överflyttats på en bebyggelse som ännu äger bestånd.
Ett eller annat terrängnamn kan nog på ort och ställe hänga
segt i. Men den nutida spridningen av önamnstyperna måste
alltid ge en mycket skev bild av den forna. Detta ju mer ju
äldre typen är. Icke dess mindre synes mig det åtkomliga
materialet här tillräckligt för att verifiera den nyss givna förklaringen av -garn. Detta material är inlagt på kartan I, som
jag nu först skall översiktligt kommentera.
På denna karta äro till en början utmärkta alla mig överhuvud bekanta namn på gammalt -arn (-aren. -arö, -arnö) och
-garn, naturligtvis inklusive den förmedlande typen; med följande undantag likväl, vilka falla utanför kartans område: först
och främst de gottländska -garn (om vilka mera nedan), dessutom staden Kalmar i Småland' samt Lingarö och ett ej iden1

Om namn som måste bedömas i sammanhang med detta se nedan
i den lexikaliska avdelningen.
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tifierbart angarne i Hälsingland (SD 3,430, 1302—1319). Sannolikt bör hit också föras ett Asarne i Töfsala, Eg. Finland
(Olaff Asarne Hausen Flnl. mltidsurk. 1,377, 1380). Också ett
par osäkra falla utanför området; de bedömas vart och ett nedan (i den lexikaliska avd.)1.
Spridningen berättigar alltså till det påståendet, att hela
den samlade typen, -arn + -garn, är sä gott som uteslutande uppsvensk. Därjämte träffas dock -garn på Gottland.
För att man närmare må kunna bedöma arten och fullständigheten av mitt material, ävensom för att andra må kunna
dra nytta därav, har jag även sammanställt det i en särskild lexikalisk avdelning efteråt (s. 148 ff.). Till denna svara kartans siffror
och kolumner. I denna avdelning har jag också i korthet sökt
tolka förlederna i den mån jag ansett materialet ge tillräcklig
ledning. Jag har nämligen ansett, att studiet av en så väl sluten
önamnsgrupp, vars tillkomst — som vi skola finna—ligger långt
tillbaka i tiden, bör kunna ge språkligt beaktansvärda resultat.
Ett sådant framlägges som ett slutkapitel i form av en översikt
över namngivningsgrunden sådan den framträder i förleden
samt över förledernas natur och form. Men hela denna lexikaliska avdelning vill främst vara en bekväm förteckning på
det material, varur de mera allmänna slutsatser dragits, som här
framläggas. Dit hänvisas läsaren för närmare besked om de
namn som här i den löpande texten nämnas.
Inskränkningen till i stort sett de uppsvenska landskapen gäller icke
för de med arn-mmnen närbesläktade terrängnamnen pä -cerni, n. (västnord.
-erni). Dessa äro vitt spridda i Norden. De träffas ocksä pä uppsv. område.
Där blir det dä stundom svårt att hälla dem isär från -arn. Svårigheten ökas
därigenom, att ordet arin ocksä uppvisar ^-former; sä t. ex. i ögL och SrmlL.
Längre fram tillkommer såsom ytterligare en grund till sammanblandning
det dialektala närmandet eller sammanfallet mellan ett arn- och ett ärn-.
Att det verkligen ofta varit svårt att göra boskillnad, visar också formförteckningen för åtskilliga namn. Blott där jag haft skäl att tro a-formcn vara den
rätta, liar jag räknat in formen i materialet; men de tvivelaktiga diskuteras.
1

Ett frågetecken pä kartan betyder antingen att namnets egenskap av
-arn, -garn är osäker eller blott att det närmare läget är osäkert. Vilketdera motivet som föreligger, framgår vid det enskilda namnets diskussion
(jfr strax nedan).
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Ännu en eller par o b e h ö r i g a n a m n g r u p p c r äro i fara att vid en
mindre grundlig betraktelse blandas ihop med -arn. För dem h ä n v i s a r
jag till den s ä r s k i l d a Exkursen (s. 142 ff.).
I den lexikaliska avd. ha överhuvud medtagits sådana (pä kartan icke
uppförda) namn, vilkas nuvarande form kunna ge en viss anledning att tänka
pä äldre -arn, men där äldre former eller andra omständigheter visa sig tala
däremot.

Det självständiga Garn eller Garn- som förled är, i
motsats till -arn och -garn. spritt över alla de nordiska
länderna. I Norge uppges det som använt om 'langstrakte Jordveie'1. Troligen träffas en liknande betydelse också på svensk
sida. Så väl vid Garn, Tunge sn, Ale hd, Vgtl.2 och kanske t. ex.
vid Garn i Forshälla, Inlands, Boh. Eljes är det tydligt, att
ordet i östnordiskan företrädesvis är knutet till långa och trånga
vikar eller farleder'. Detta kan vara en direkt utveckling ur
den betydelse 'tarm', som ordet har i isl. och i no. dial.; jfr
Tarm-Lången, sjö i Hagunda hd, Uppland4. Denna innebörd
torde böra antas i Millegarna, Listerby sn, Blek. ('mellan de
trånga vikarna'), och inom de fyra centrala svealandskapen känner jag sex hithörande namn. Dessa senare ha alla särskilt
utmärkts på kartan. Ett ligger i Närke, ett i Srml. och fyra
i Uppland. De äro: Garntorp i Lännäs, Askers, Nke, vid nedre
loppet av en å, som här förr synes ha haft vidare flöde"'; Garn,
gård i Tumbo, V.-Rekarne, Srml. (ligger på en höjd vid gammal smal passage); Garn, gård i Biskopskulla, Lagunda, Uppl.
(i Garne SD ns 2,84, 1409), ursprungligen utan tvivel namn
1

Rygh NG Indi. 39 [NG 1,3*0, 2,15|.
SOÄ 2,125.
:i
Att en insjö kunnat kallas sä, finner jag icke säkert styrkt, Åsgarn
i Folkärna sn, Dalarna, skrivs Åsekarn Christicrnin De Prafectura Noesgard.
[Praes C. F. Georgii] s. 126 (1776), Askorn Hermelin (1800). Det kan höra
ihop med Ekar(e)n i Kila, Ö. Tjurbo, Vstml., ej så långt därifrån. Jfr även
ev. sjönamn pä -karen hos Hellquist Sjön. 1,61.
2

4

Ocksä tarm användes i Norge om 'langstrakte Jordveie' (Rygh NG
Indi. 39).
:
' Här kan man dock vara oviss, om inte den avlånga platå, varpå orten ligger, haft betydelse för namngivningen.
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på den långa, smala viken, där nu Örsundaåns nedre lopp går1,
sekundärt måhända överfört på höjden intill; Garnsviken, smal
vik af målaren i Ärlinghundra hd, Uppl., förr trångt sund och
då säkerligen bärande det enkla namnet Garn (Garnsviken
Salvius Upl. 150, 1741); Garnsviken, den långa viken (numera
genom Åkerskanal med Saltsjön förenade sjön) mellan Åkers
skeppslag och Långhundra och Vallentuna h:der (garnuiken
Gust. I:s reg. 4,88, 1527, Garnsviken Salvius Upl. 107, 1741),
vars enkla namn lever kvar i sockennamnet Össeby-Oara (in
garni SD 2,ios, 1291); slutligen Garbo ätting av Alunda sn,
Oland, Uppl., skrivet Garnbo ottingh Uppl. handl. 1541, nr 13
och tydligen syftande på bygden kring det fordom sammanhängande vattendrag som gått västerut från n. ändan av Ginningen genom Stamsjön och S om Alunda kyrka1, vilket vatten alltså kallats Garn.
Av särskilt intresse är Västergarn på Gottland. Dess gamla
namn är blott Garn: Garnum Saxo lib. VIII (Holder s. 260),
In. .Garna- SD 2,422 (1304), Garne Sv:s trakt. 3,218 (1449).
Dä jag, såsom av det föregående framgått, icke funnit tillräckliga skäl att operera med något självständigt garn i betydelse
av 'bergholme' I. något dyl. {—arn), antar jag, att namnet
här givits åt den välbekanta smala passage, som gått upp till
Paviken2 och som till en del utgjort Västergarns hamn. Namnet Västergarn kan tidigast styrkas från 1446: in eyner habenunge, die heist Westergarn Sv:s trakt. 3,207. Det måste bero
på en motsättning till garn-namnen på ö. Gottland. Där finna
vi nämligen bl. a. Östergarn och Gammelgarn. Men namnet
Östergarn har givits efter Västergarn, icke tvärtom. Det förra
namnet träffas nämligen alls ej under medeltiden. Dä heter
orten Nyagarn (1300-t):l. Detta är uppenbarligen bildat på Gammelgarn, vilket namn likaledes är känt från 1300-talet*. Men
1

Se kartan II.
Om det sakliga Säve Hafv.s o. fisk.s sagor 72 n. 1.
•"• Lindström Ant. om Goti.s medelt. 53.
4
Lindström a. arb. 50.

2
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detta Gammelgarn ä sin sida bör återgå på ännu ett enkelt Garn;
ty ett primärt Gammelgarn är orimligt. Någon framträdande
höjning finnes här icke i terrängen på över en km:s avstånd
från byn och kyrkan (nämligen vid Klinte). Namnet tillkom
därför äldst antingen den smala landtungan mellan den forna
viken i N och Storemyr i S eller den inre, fordom smalare
nordostliga viken av denna (rent av vid Litorinamaximum, dä
myren var en vik av havet?)1. I fråga om Nyagarn är det svårare att bedöma namnets ursprungliga syftning. Där får man
inte bestrida möjligheten av en direkt sammansättning; och
då kan här det sekundära -garn = -arn föreligga; ty terrängförhållandena ge anledning till ett sådant, och av detta skola
vi finna flera klara representanter på ön. Också säges ännu
på Östergarn, icke i 2 . — Såsom direkt bevis för att garn 'smalt
vattendrag' verkligen nyttjats i gutniskan får väl Gansviken i
Grötlingbo gälla. Linné skriver Garnshamn 1741:i, och Säve ger
namnet som Garnsvejk*. Men då har garn pä Gottland icke
använts uteslutande om sådana vatten som varit mycket smala
och trånga'"'.
Sammanfattning av vad nu sagts om de g u t n i s k a
namnen: Gottland hade minst tre enkla Garn i betydelsen
'långsträckt vatten(drag)' (ev. i något fall 'avlång lantrygg'). Ett
av dessa fick heta Gammelgarn — i motsats till ett Nyagarn.
vari måhända det sekundära -garn ingår. I motsats till dessa
båda åter betecknas sedan det västliga Garn som Västergarn.
Efter detta gjordes slutligen Nyagarn om till Östergarn.
De nu behandlade Oar/z-namnen få icke förväxlas med dem, där garn
betyder 'fiskegarn'. Hit räknar jag exempelvis följande svenska namn: Gar1

Utredningen gjord med ledning av Munthcs kartor frän 1909 (i Stud.
ö. Gottl.s senkvartära hist.) och 1913 (i Drag ur Gottl.s odlingshist.).
2
Wallin Gothl. Saml. 2,ioi, Bergman Gotl. skildr. o. minnen1 281.
Stundom träffas Östergarn som namn pä Östergarnsholme: så hos J. Mänsson Siö-Book 50 (1644).
3
Öl. o. gothl. resa 249.
4
a. arb. 40 n. 1. Om övergången rn > n se Lex. avd. under Ljugarn.
5
Därför skulle Gammelgarn kunna ha varit namn pä den aldrig särdeles trånga viken från norr (jfr ovan).
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nanäs i Blek:s skärgärd V om Ronneby och Garnagrund S om Karlshamn,
vidare lelji och stora garnholmen i Hossmo sn, Kalmar län1, Garnstad i
Skepplanda, Ale, Vgtl.2, St. o. L. Garntjärn i Skinnskatteberg, Vstml.3, Garnholmen nägonstädes i Mälaren4.
Påpekas bör ock, att det uppländska sockennamnet Gran (Gran) redan
under 1300- och 1400-taIcn anträffas under den oriktiga formen Garn.

Efter denna översikt av materialet och de oss intresserande
typernas spridning kan jag direkt till besvarande uppta de tre
för min förklarings giltighet viktiga spörsmålen (s. 130).
1. Antalet bildningar på -g(j) + arn är icke ringa. Av 120
namn 5 äro (högt räknat) 18 sådana, dvs. 15 %6- Procentsiffran
bör förr—vid större absolut namnantal — snarast ha varit högre.
Ty bland de ifrågavarande namnen äro de säkert i alla tider särskilt vanliga Långarn (belagt 4 ggr), Högarn (belagt 2 ä 3 ggr),
Lågarn, vidare Skogarn, Plogarn (2 ggr). Och naturligtvis måste
det enskilda namnets vanlighet ha varit av stor betydelse. Likaledes måste det ha betytt mycket, om sädana förmedlande namn
råkat hopas på en mindre yta. På sådant bjuder Norrtäljetrakten ett exempel.
2. Områden där de olika typerna drabbat samman träffa
vi i våra dagar exempel på framför allt i Uppland7. Alla tre
de samverkande typerna mötas i sydost: gruppen Garn(sviken),
Angarn(?), Resarö, Ättarö, Högarn. På kontakt mellan de
båda främst betydelsefulla faktorerna ha vi ett, låt vara klent, exempel i det andra Garn(sviken) (i Ärlinghundra) jämte Plogarn.
(-arn jämte den förmedlande finns i Norrtälje-Furusundstrakten.)
1

Uttalet från .1. Jonsson Hossmomålet (hdskr. i Uppsala landsmålsarkiv)

2,164.
2

SO A 2,79.
Grau Beskr. ö. Väst ml. 517 (1754). GS skriver Gran K".
4
Fischerström Mal. 93 (1785).
• Häri äro icke inräknade de med frågetecken försedda, sä framt detta
innebär oviss h i t h ö r i g h e t (och icke ovisst läge).
fi
Medtagas såsom ev. förmedlande ocksä de med förled pä -k, blir totalsiffran förmedlande (högt räknat) 24, dvs. 20%.
7
Att inte de n u v a r a n d e områdena för förekomsten utan vidare fä läggas till grund för uppkomsten av -garn, skall nedan ytterligare betonas.
3
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3. Att slutligen -garn icke träffas utanför trakter som böra
ses i sammanhang med kontaktområdena eller där vi främst
ha att söka dessa, är i huvudsak tydligt genom den ovan
redan givna översikten. Ty vi ha rätt att i samband med den
uppländska bebyggelsen och namngivningen ställa såväl ö.
Srml. som ö. Vstml. och n. ö. Nke. Förekomsten av Lingarö (och 'angarne') i Hälsingland bör häller inte kunna förvåna, om de nu skulle vara -garn (och ej -arn). Vid gränsen mellan Srml. och Ögtl. göra namnen bestämt halt.
Det är därför ganska troligt, att det enstaka Kalmar fått sitt namn
av uppsvenska sjöfarande. Men hur skall man bedöma det faktum,
att Gottland, som icke har några -arn, likväl har säkra -garn
som ursprungliga önamn: Åkergarn, Grogarn (?Nyagarn)? ]
Jag ser häri ett vittnesbörd om ett direkt svealandsinflytande på
gutnisk namngivning. Att ett starkt samband i äldre tider rått
mellan Gottland och Svealandskapen, är ett bekant faktum. Om
det ock icke gäller den administrativa indelningen2, så dock viktiga politiska och allmänt kulturella förhållanden i övrigt, vilket
också spåras inom både arkeologiens och språkvetenskapens
material. Att det starkaste inflytandet skulle ha gått från Gottland och till Svealand, som man förr stundom antog"', har man
numer allt mindre anledning att anta. Pä 500-talet synes ön ha
kuvats av svearna4; troligen var detta inte en helt plötslig akt.
Ocksä ortnamnsförhållanden visa spår av detta starka beroende.
Här skall jag bara peka på Tibble-namnen. Dessa äro specifika för sveabebyggelsen"', men pä Gottland finnas dock ett par.
På samma sätt ha nu de i Uppsverige uppkomna sekundära
1

Vid det rent formellt ovissa Ljugarn (se Lex. avd.) är häller ej anledning att tänka pä -arn.
- Jfr Tunberg Stud. 0. Skand.s äldsta polit. indeln. 202 f.
' K. H. Karlsson i SvFT 10,48 tänker på en invandring till Svealand över
Gottland.
4
Nerman Stud. ö. Sv.s hedna litt. 9, i anslutning till Stjerna.
5
Jfr Karlsson a. st. och i Uppland 1,414, Noreen i Minnesskr. t.A.Erdmann 2. Ett enda Tibble i Vrml. (By sn) kan inte jäva detta Jfr Karlsson
a. st.); än mindre namnets förekomst i Finland (Karsten i Sv. litt.-sällsk. skr.
CXV, 125).
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-garn vandrat in till Gottland. Då jag nu skisserat bakgrunden för detta, avser jag dock inte att fastslå någon bestämd
tidpunkt därför. Skäl skola nedan beröras, varför man hälst
vill lägga de gutniska garn-namnens uppkomst åtminstone till
före vikingatid. Inte häller påstår jag något i frågan: invandring eller överföring genom lån.
Genom ovanstående torde den till namnen pä -garn knutna
etymologiska frågan få anses löst i full samklang med realia.
Arn- och garn-namnens ålder och spridningskronologi.
Skall man kunna klarlägga åldern och spridningskronologien för namnen på -arn och -garn, måste man först
och främst ha nivåkartor till förfogande. En sådan finns nu
genom Upplands fornminnesförenings försorg tillgänglig över
Uppland1. Vår överblick över materialet bör ha givit det intrycket, att Uppland varit en härd för ifrågavarande namntypers
spridning. Därför kommer kartan väl till pass. Dess värde
för oss minskas dock av två skäl. Först därför, att där inlagts
blott tvä äldre kurvor, Åloppenivåns och Håganivåns (resp. 35
och 14 m. över nutida havsyta). Den som vet, att en fiskarbefolkning i skärgård har namn även på mycket små kobbar, måste finna sannolikt, att även i urtiden skären i en trakt
som verkligen var befolkad fått sina namn ganska snart
efter det de stuckit upp ur sjön. Men dä representerar landhöjningar på 21 resp. 14 m. alldeles för långa tidsperioder för
att en spridningskronologi vore möjlig2. För det andra har
själva landhöjningen, såsom redan framhållits, sopat bort massor av material. Att däribland också varit en mängd -arn och
-garn. kan inte betvivlas. Ty så myckel är tydligt, att vår
önamnstyp blivit produktiv under en tid då Uppland hade ett
skärgårdsområde av helt annat utseende än nu.
1

Den medföljer h. XXIX av föreningens tidskrift.
Därtill kommer den osäkerhet som vällas av att landhöjningen icke
förlupit lika i landskapets olika delar.
2
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Detta framgår nämligen, om man likväl på försök lägger
in -arn- och -garn-namnen på nivåkartan1. Att typen -arn uppkommit redan under stenåldern, är alltför väl möjligt; men jag
kan inte dra fram någonting som direkt tyder därpå. Visserligen stå mina tecken pä kartan flerstädes på punkter som
ligga t. o. m. över Åloppe-nivå. Men i dessa fall saknas nästan
helt vittnesbörd om stenäldersbebyggelse i närheten, alltså om
ett namngivande folk. Jag hänvisar för det sista till Ekholms
kartor i UFT h. XXVI (särsk. till pl. VI). Något annorlunda
ställer saken sig för bronsåldern. Från dess senare perioder
ha vi åtskilliga fynd i närheten av ännu bevarade -arn och
-garn (om fynden se Ekholms text och karta i UFT h. XXVII).
Och därvid böra vi hålla oss till de namn vilkas bärare tyckas
redan vid den tiden ha funnits ovan vatten2. Man kan då, för
att ådagalägga tillvaron av ett namngivande folk, på försök
göra följande sammanställningar: Jords lunda-fyndet (och de
osäkert daterade ristningarna vid Vässarn3) — Vässarn och
Padan (?) i Oland; fyndet N V om Hosjön i Knutby — Norrgarn*, Rungarn; Långsjö-fyndet—Esterna (Fastärna); Himmine-fyndet i Lohärad — Synaren, Degarö, Fingarnö osv.;
?Mörtsunda-fyndet (från period I) i Länna — Stommarö, Hemmarö; Örsta-ristningen i Ångarn — Ångarn; Karlbergsvägs- och
V ärtahamns-fynden (från period I, resp. II) vid Stockholm —
Husarviken. — Om bronsåldersbebyggelse vittna säkerligen
också åtskilliga uppländska gårdnamn. I en snart utkommande
uppsats om namnen på -lösa får jag tillfälle att något närmare
gå in på dem, i den mån de ordna sig under vissa typer. Där
skall visas, att lösa-namnen i Uppland sträcka sig över en väldig tidsperiod ända fram mot sen tid. Däremot äro -hem och
1

Se kartan II (för vilken UFT:s karta ligger till grund). Där har jag
uteslutit de numera försvunna orter, om vilkas närmare läge jag inte kunnat
fä exakt upplysning.
2
Att namnet inte alltid motsvaras av någon extra höjning pä kartan,
beror naturligtvis ofta pä att den urspr. benämnda höjningen ligger mellan
35- och 14 m:s-nivåerna.
3
Ambrosiani i UFT 5,94.
4
Om detta namn se likväl s. 177.
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de ytterst få mera säkra -vin knutna blott till gammal tid och
gå sannolikt icke nedanom bronsåldern1. Då kan man även här
göra vissa lokala sammanställningar: Oränome, Marma, Voxome, Torsne i Oland—Vässarn, Padan(?), Norrgarn-, Rungarn; ? Himmine i Lohärad — Synaren, Degarö, F'ingarnö osv.;
Näle i Valentuna", ? Tadem i Skänela, Markim — Ångarn;
(?) Hjälmö i Värmdö4 — Saltarö, Saxaren i Möja5, Husarö.
sto-namnen låta sig däremot såsom odifferentierad grupp ej
använda i samma syfte. Redan deras stora antal gör mindre
troligt, att de samtliga skulle ha tillkommit under bronsåldern.
Och en studie av dem med nivåkartans hjälp visar, att en god
del måste härröra från järnåldern".
Säkra slutsatser rörande önamnens ålder försvåras därav,
att namnet nu kan beteckna en ort i närheten av den urs p r u n g l i g e n benämnda; detta särskilt då gårdnamn sekundärt är med i spelet. Likväl torde jag nu åtminstone som ett
sannolikt antagande kunna uttala, att vår namntyp går tillbaka till bronsåldern, kanske rent av till den äldre.
Fälanbo i Löfsta lämnar exempel på namn som icke gärna kunna
ha tillkommit senare; ty efter den tiden var orten inte holme.
Säkrare får väl anses, att arn-, garn-ty\)ens produktivitet i
Uppland dock sträcker sig ned i järnåldern. Att ordet ar(i)n levat
som appellativ i hithörande betydelse ganska långt fram, visar
inlånet i finskan. För ortnamnen ger nivåkartan ledning. Vi
finna där med ljusblått betecknade åtskilliga -arn, -garn i vår
nuv. skärgård7. De ligga alltså under 14-m:snivån. Om Slad1

Se kartan II, där de äro inlagda, i den män de säkert kunnat lokali-

seras.
2

Jfr dock om detta s. 177.
1 Nerdhena SD ns 3,70 (1415) < i:Na?rd(ar)-vin(i).
4
I Holmeme (möjl. Helm-) Uppl. handl. 1545, nr 13.
"' Jfr om detta s. 145.
« Jfr Lindroth i ATS XXI. 1,42.
7
Likväl har jag åtminstone i ett fall anledning att bestämt bestrida riktigheten av UFT:s niväbeteckning. Det kan nämligen inte vara rätt, att St.
Saxarn i Värmdö (i Saxarfjärden) fått helt ljusblå färg. Många gånger har
jag strävat i öns branta berg, och jag finner t. o. m. rimligt, att dessas top3
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darö i Frösåker är ett säkert -arn (jfr Lex. avd.), är det av intresse, att dess namngivande sladh inte kan ha funnits förr än
långt efter den nämnda nivåns tid. Små kobbar är det dock
i Uppland aldrig numera (i säkra fall)1. Därför måste typen
anses ha blivit improduktiv för lång tid tillbaka. Åtminstone
i Uppland går den väl näppeligen långt fram efter vår tidräknings begynnelse.
Någonstädes i de nu inre delarna av Upplands kustland
torde våra -arn, -garn ha startats. Detta gäller nämligen både
-arn och -garn. Ur det bevarade materialet kan icke (med nivåkartans hjälp) direkt avläsas någon allmän kronologisk skillnad mellan dessa båda inom Uppland. Bland de troligen äldsta
av de bevarade namnen finna vi såväl Norrgarn, Rungarn,
? Fingarnö som Vässarn. Esterna, Hemmarö, och bland de yngsta
såväl Södergarn (2 ggr), Edsgarn, Flatgarn, Husgarn osv. som
Äpplarön och Medarön (om man nu i dessa detaljer vågar
lita på kartan). Motsatsen Resarön — Engarn (äldre Enegarn)
alldeles intill varandra har dock sitt intresse. Den förra ön är
betydligt högre. Vissa antydningar synas mig nu också finnas till, att -garn, i samma män som man följer våra namns
spridning utom Uppland åt SV, åtminstone varit produktivt
längre ned i tiden än -arn. Redan i s. v..Uppland finner man,
att Tedarön och Bädarö, här de enda klara -arn, redan vid
Hågatid funnos över vattnet, medan samtliga 5 ä 6 -garn därintill först senare höjt sig därur. Och fortsätta vi in i Srml. och Nke,
träffa vi bland dem som överhuvud säkert höra till vår ögruppendast -garn (se Kartan I)3. Ur den ringa storleken och den
par ligga över 35-m:snivån. — Invid Saxaren i Möja har QS en holme med
angivna 76 fot. På niväkartan är denna helt ljusblå. — För finare distinktioner (i skärgårdarna) bör man tydligen inte för blint lita till nivåkartan (och
det har knappast avsetts).
1
Jfr s. 127.
2
Jfr s. 145.
3
Här meddelar jag ett uttalande, som tyder på att i historisk tid i sydvästligaste Vstml. funnits fler -garn än jag anträffat. 'Namnet garn är vanligen fästadt vid mindre långsträckta uddar eller holmar och återfinnes ä
äldre kartor, ä ömse sidor om ån (d. ä. Arbogaån]' Bergström Arboga krön.
1,1 f. Trots letande i Lantmätcriark. har iag inte fått tag i någon sådan
karta där.
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ringa höjden över vattnet hos Hjälmarens -garn (Rörgarn, Torrgarn, Uddgarn) vågar jag däremot inte i och för sig sluta till
sen tillkomst. Ty Hjälmarens vattenstånd under äldre tid tycks
ha växlat betydligt och anses tidtals ha varit t. o. m. lägre än
nu1. Fynd av skafthålsyxa ha gjorts exempelvis ända nere vid
Ökna i Götlunda, Glanshammar2.
I SO, i sörmländska skärgården, blir intrycket visserligen
inte detsamma som i SV. Där finnas -arn och -garn om varandra, utan att jag kan finna någon orsak till fördelningen.
Från historisk synpunkt kan spridningen av -arn och -garn
utan svårighet, så vitt jag ser, tolkas som en utstrålning från
det inre Uppland. Denna är parallell med den som till en del
antagits för bebyggelsens gång överhuvud, t. ex åt V och SV.
Också Södertörn står ju sedan gammalt i nära förbindelse med
Uppland. Om Gottland har jag förut talat (s. 136).
Vi ha förts till Uppland såsom ett spridningscentrum.
Där ha förutsättningarna för uppkomsten av det sekundära
-garn — i överensstämmelse med den ovan framlagda uppfattningen — kunnat finnas pä flera håll. Detta redan om man
håller sig till den nuvarande topografien. Och det är ju visst
inte omöjligt, att vid Venngarn'\ Snegarn och Skegarn i Häbo,
vid Svartgarn, Engarn ( < Enegarn), Södergarn i Danderyd och
Åker (eller vid Fingarnö och Edsgarn i Norrtälje-trakten) de
just i dessa trakter alltjämt förefintliga betingelserna (se s. 135)
ha sin del i skapandet av dessa garn-namn. Men alldeles samma
förutsättningar ha säkert kunnat finnas ocksä bland vad som
sopats bort. Vilja vi lägga särskilt vikt vid faktorn Garn (Garnsvik), är det klart, att de nu levande representanterna av detta
namn kunna vara blott en rest av en gång talrika Garn som namn
på många av de smala vattenlederna härs och tvärs i Uppland.
Själva centralhärden måste enligt sakens natur vara oss
fördold.
1
2
3

Qumaelius i Geol. fören.s förhand!. Bd 7.
Lindqvist Fr. Nerikes sten- och bronsålder 56 samt kartan nr 4.
Jfr om detta Lex. avd.
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Exkurs om vissa kolliderande namntyper1.
Samuel Columbus berättar i sin Lisillis Spasseregång hurusom den sköna efter åtskilliga vedermödor 'äntliga vroks..til vijd
Harnar å [dvs. och] bratteste Klippor'2. Här synesju föreligga
ett ord harn, och betydelsen synes av sammanhanget böra vara
just den som ovan förutsatts för -arn (och -garn). Ordet kan
styrkas från ännu två ställen3, I Schultzes handskrivna ordbok (c. 1755) finns en artikel Harn, m. 'En Klippa eller sandbank i siön'. Det andra stället är: "Då fiskarne gå til lands,
eller samla sig hopetals på grund, harnar, eller stenörm [tryckfel för -ören]' Schultze Den Sw. Fiskaren 20(1778)4. Kan nu
icke detta harn ha något att skaffa med den här undersökta
önamnsgruppen? Att ordet verkligen funnits, kan inte betvivlas. Från någon dialekt har det dock inte lyckats mig att
styrka det, lika litet som från närstående språk. Det är enligt
min mening klart, att det är fråga om ett ungt ord med synnerligen begränsad spridning. Det är ingenting annat än bestämda formen av ordet har, m.", fattad som obestämd. Anledning till detta gavs av skärgårdarnas alla namn på -harn
( < -harenj med just ifrågavarande betydelse. En ny plur.
harnar måste här lätt kunna uppstå. Det har sin betydelse,
att Schultzes Ordb. alternativt ger översättningen 'sandbank',
vilket just -har kan betyda (se nedan). Framför allt är det viktigt, att vid sidan av alla de många gamla -ar/z-formerna ingen
enda sådan med -harn uppträder. Man hade inte något sådant ord att associera medG.
1

Jfr ovan s. 132.
* Vitterhetsarb. (=Hanselli II) s. 127.
3
Med hjälp av SAOB;s samlingar.
4
Herrarna Schulzes ev. inbördes förhållande har jag inte haft medel att
utröna. En och densamme i båda fallen är det knappast (trots gemensam
initial).
•"' Om dess skiftande genus nedan.
G
Av det sagda framgår, att ags. hearn 'aestus maris' osv. här bör hällas fjärran. Likaså andra formellt möjliga utomgermanska kombinationer.
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Den stam har-, som här vidrörts, är ganska spridd i vår
östra skärgård. Också den förekommer i stor utsträckning som
andra sammansättningsled i namn. h faller då lätt bort, dels
av dialektisk benägenhet, dels genom den fonetiska ställningen.
På så sätt inträder ett starkt närmande mellan typerna -arn
(-arö, -ar-) och -har-, best. form ofta -harn. Man kan hålla
dem isär på följande grunder:
1. Typerna visa (i modern tid) väsentligen olika spridningscentra. Då dessa skola fastställas för har-namnen, har
man god hjälp i det faktum, att detta ord ännu på de flesta
ställen, där man har anledning att förmoda dess tillvaro i ortnamn, är ett såsom appellativ mer eller mindre levande eller
begripet ord, vars något skiftande form och flexion ocksä speglar sig i ortnamnens gestalt. Så är förhållandet till en början
i det nordligaste spridningsområdet, som sträcker sig ända ifrån
s. Medelpad ned till Gäfle- och Löfstabukterna (där dessa namn
äro talrika). Här saknas icke h. Ordet finnes såsom har 'stengrund, klippgrund av uppstående stenar'1. Genus är åtminstone i regel maskulinum2, ortnamnen sluta på -har(e)n. I områdets sydostliga del (n. Hållnäs) känner man formen hare,
pl. -ar*. Äldsta litteraturbelägg: Carlhararnar (utanför Gäfle)
Fyhrwall G ef le stads. hist. Bil. s. 50 (1613), Fogelharen (vid
Gäfle) Meddel. fr. Oestr. fornminnesför. 1911, s. 18 (1737).
— På Gräsö känner man som levande ord blott ssgn stenhara,
pl. -ar. Av hithörande ortnamn känner jag i den trakten på
sin höjd dessa två: Muskargrund méghofgréaä(nu på Gräsön;
hithörigheten ej säker): Muskarsgrunde Werner Diss. phys.
Grcesceam repres. [Prass. L. Roberg] s. 11 (1727); och ett nu
försvunnet Grisarbodan på Kartan A 182,i (1600-t.), säkerligen
1

Ihre Dial.-lex. ('stengrund, som är jämnt med vattubrynen'), Gloss.
suiogoth. ('locus lapidosus, ubi solum glarea & silieibus constat'), Hiilphers
Saml. 4,314 (Ångml.), Rietz Dial.-lex. samt egen uppteckning.
2
Rietz uppger neutrum. Att ordet somligstädes kan ha detta genus visar
detta ex.: 'Nägra rös eller har' Dybeck Runa 1843, h. 4,42.
3
Denna och följande uppgifter utan angiven hcmul bero pä egna uppteckningar pä ort och ställe.
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= grisarskärät Kartan A 182,21 (1686), Grisarskiär Peringskiöld
Mon. Uppl. 19 (1710; kartan)1. — Ett nytt centrum för har-namnen möter åter i Frötuna-Länna och Värmdö skeppslags yttersta skärgårdar. I N är h vacklande (genuint bortfallet). Appellativet är nu utdött, de många ortnamnen ha växlande gestalt: på Röllöga -(h)aran, pl. obest. -harar, med tendens till
femininisering, t. ex. plur. vilshåriuna (ocksä omtalades en viss
'håra' som 'hon'); samma dubbelhet finns på Möja, där man
t. ex. säger gn]shai^ (Ö om Gillöga), östra och vhstra vithuii
(mellan Möja och Nassa), men vithårnna, stora och li[a härnna'-.
Äldsta belägg: Diusharu (= Ljushara NV om Sandhamn) Kartan A 1,173 (1640), trollbarn (utanför Djurö) Kartan A 182,i
(1600-t), Jutharu (NO om Sandhamn) Kartan A 182,3 (1600-1.?).
— Dubbelheten i flexion har sin motsvarighet i den finländska skärgården, där dessa namn ävenledes träffas:i. För Ålandsöarna uppges ordet betyda dels 'i (havs)vatten liggande lerbank med klapperstenar i' dels 'klippa i havet (ungefär=kobb)',
säges då ock vara "mera" liktydigt med 'högt, naket berg'4. Därvid tycks maskulinformen ha övertagit den förra, femininformen
den senare betydelsen. Gamla belägg: Gråharon, -haren Mänsson Siö-Book B2v (1644), Lågharun, Gräåharun Därs. 16. — Utmed Södertörns kust finnas blott svaga spår: Skalkaren, ? Skarfvarstenarna. — Namnen på -har gå slutligen även de in i de inre
skärgårdarna. Också deras antal har där säkerligen reducerats genom landhöjningen. Från Mälaren kan jag knappt ge
något absolut säkert exempel (jfr nedan); något h är inte
där bevarat i nutida skrift. I Härads sn, Åkers hd, Srml., omtalas i Jb 1636, s. 21 r en Erich i Gredby Fäboharn (finns
ej i Jb 1634). Namnet är nu försvunnet (från kartorna), men
Gredby Fäboda tas upp. Är Askarhäll i V.-Rekarna ett -har?
1

Knappast hit hör Vässarö, varom se Lex. avd.
Pä GS betecknade som Hararna.
3
Vendell Ordb. ö. östsv. dia!.. Solstrand i Brages ärsskr. 1909, s.
101, 1910, s. 182.
4
Solstrand, a. st.
Forts, i 4:de hft.
2

Forts. fr. 3:dje hft.
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I Hjälmaren träffas ett litet Stenhåren i Oppunda hd. Därför
får man också där tänka sig möjligheten av fler -har (jfr nedan). Även i s. Dalarnas sjöar (Columbus' födelsetrakt!) synes
harn-namn finnas. Forsslund Djur 30 nämner Sollharn.
2. Typerna -arn och -har(en), -håra osv. beteckna i stort
sett olika åldersskikt. Detta är tydligt därav, att -har(-) betecknar alltjämt små holmar eller kobbar i de yttre skärgårdarna, -arn däremot nu större öar vanligen i de inre skärgårdarna eller öar som helt landats upp. Hälla vi oss till Uppland, är det bara i trakter med särskilt betydelsefull landhöjning, som också -har träffas på fasta land. Muskar(s)grund
(och Grisarbådan) på Gräsö nämndes nyss. På två kartor från
1638 (A 3, isi, 183) träffas namnen Slåttharen, Stenhåren under
Målen i Vessland, Kalfharen, Långharen under Gällbo därsammastädes, alla redan då på fasta land, men på område
som i relativt sen tid höjt sig ur havet1. Under äldre järnåldern kan -har dock, synes mig, mycket väl ha begynt att
stadga sig som en sammansatt namntyp.
3. Slutligen äro naturligtvis de äldre namnformerna av betydelse. Medeltida (eller ä. nysv.) -arn (-arne, -arnum) omöjliggör tanke på -har(-). Men så gamla former stå för flertalet önamn inte till buds.
Om man anlägger dessa tre synpunkter på materialet, blir
det egentligen blott då, som tvekan om den rätta rubriceringen
av ett nutida önamn på -arn behöver råda, när man inom
något av de få kontaktområdena för (gammalt) -arn och -harnar att göra med icke alltför obetydliga holmar för vilka upplysande namnformer ej varit åtkomliga. Sådana fall yppa sig på
följande lokaler (frän N): möjligen i Frösåker (det skulle då vara
Vässarö, varom Lex. avd.), vidare i Frötuna och Länna (Rankarö),
Värmdö (Saxarn i Möja, Pinnaren), troligen i Mälaren (Skarparen, Bokarön, Håfvaren, Djuparen, Mjölaren, Bråkaren, Kväkaren), i Hjälmaren (Slakaren, Nastaren, Mesaren, Björkaren,
Fårarn). Hit hör väl också Rottnaren i Länghalsen, på gränsen
1

Jfr kartan II.
Fornvännen 1914.
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mellan Villåttinge och Oppunda hder, Srml. De flesta av
dessa holmar äro mycket obetydliga. På kartan har jag än
utsatt dem med frågetecken (särsk. inom områden där -har ej
är vanligt eller ens säkert konstaterat), än utelämnat dem, måhända utan att kunna vara fullt objektiv. 1 Lex. avd. beröras
de en och en, för säkerhets skull.
Någon svårighet vid behandlingen av huvudfrågorna vid
arn- och garn-namnen bereda dessa tvivelaktiga fall icke.
Stammen har- är samgermansk och uppträder även söderut
i ortnamn1. Ordet heter nu i tyskan och holländskan ha(a)r,
hare, t. och betyder 'kulle, höjd (särskilt över hedterräng)'. Denna
allmännare betydelse har också funnits i Norden. Den ingår
t. ex. i Haraker, sn i Norrbo hd, Vstml.: haraker SD 2,49 (1288),
Nya krönikan. Harbo sn i Väla hd hette äldst Harir, De harum
SD 3, 90, 9i (odat., men säkerl. 1312), De harum 147 (1314),
harir 429 (1302—1319). Här ha vi det enkla ordet2, antagligen ett har, m. (7-stam) = (?) det senare norduppl.-gästrikska
har (med delvis ändrad böjning). Formen hare, m., föreligger
möjligen i ett försvunnet namn i Vaxala (Skärnebo åtting),
vilket Uppl. handl. 1542, nr 11 skrevs j håra. Fem. håra (obl.
-u) slutligen torde man våga se i det gamla namnet på Baggensstäket nära Stockholm: harustik Nav. Dan. (c. 1250), hars(s)tekifNya krön., har stekit Stternman Höfd.-Minne 1,135(1499).
Det är väl den stora branten vid Skogsö som givit namnet3.
Denna utveckling 'höjd' > speciellt 'klippgrund, skär, klippig 1. bergig holme' har, således genomgåtts av både arfijn
och (delvis) har-, blott under olika tider.
Det finns ännu ett par namntyper, som man vid samlandet av material till arn-namnen till en början kan känna svå1

Några littcraturhänvisningar: Förstemann Deutsches Namenb., Ortsn.,
Andree Braunschw. Volksk.2 96 f., Jellinghaus Westfäl. Ortsn? 40, Nom.
geogr. neeriand. 2,121, 122, 3,334 f.
2
Jfr K. H. Karlsson i Uppland 1,415.
3
Jfr då betydelsefördelningen mellan det maskulina och feminina ordet
i Åländskan (s. 144). Kanske denna skillnad förr varit allmän?

En omdebatterad önamnsgrupp.

147

righet att säkert avgränsa. Den ena är vissa gårdnamn, som
dock kunna tänkas egentligen vara sjönamn. Någon svårighet
för oss kan överhuvud blott yppa sig inne i landet. I någon mån
tvivelaktiga fall beröres i Lex. avd.; blott ett har jag funnit anledning att ta upp på kartan, och detta som ett säkert -arn (Falaren—Fälanbo). I övrigt kan typen exemplifieras med Vinaren,
gård i Sorunda, Sotholm, Sdrml., Wisnarengen, upptagen i Bälinge sn och hd, Uppl. (NO om Ändlösa), på en af P. Geddas kartor frän 1600-talets slut1.
Den andra gruppen utgöres av en mängd namn på -arby,
-arbo, -artorp o. dyl. Vad Uppsverige vidkommer ha huvudkällorna för dessa särskilt i NV talrika namns förled visat sig
vara följande:
a) Nom. agentis på -are. Några kanske mindre genomskinliga ex.: Svartarbo i Bälinge, Uppl. (Swartareboda. -bode,
-bodom FSS 132,33, 86, 120, 1490—93)2; Fastarbo Därs. (jfr Fastaraby i Finl. SD ns 1,324, 1404, avskr.); botareby i Sjuhundra
Uppl. handl. 1545, nr 1 (jfr Botarbo i Vendel)3; Dikarbo i Norrby, Simtuna, och Dikartorp i Sollentuna, Uppl.4; Bammarboda
i Åker, Uppl.: Bamberbodha Uppl. handl. 1572, nr 10, Bamberbo Kartan A 182,3 (1600-t.?; ändr. fr. Bimb-)'".
b) Gen. plur. på -karla-. Ex.: Muskarbo i Tierp, Uppl.
(mwskarleby FSS 132,53, 1492); Onskarby Därs. (Odenskareby Gust. I:s reg. 25,305, 1555); Dorkarby i Tolfta sn, Örbyhus
(Dudhkarlaby SD ns 2,1», 1409); Sjukarby Därs. (Syokarlaby
a. st.); Bokarby i Vendel (bodcekarlajby SD 3,88, odat., men
säkerl. 1312); Askarbäck i Skuttunge (in Askalaboeck SD 5,i4i,
1343 [avskr.]); Forkarby i Bälinge (forikarlaby SD 2,108, 1291);
1

Vid sjönamnsbildningar på -aren bör man för vissa trakter säkerligen
oftare än Hellquist gjort (jfr Sjönamn 1,394) tänka på -maren med i vissa ställningar bortfallet m.
2
Om svarta, v., se hos Söderwall under svärta.
3
Dessa få naturligtvis ej med Lind i Namn o. bygd 1914, s. 175 föras
(direkt 1. indirekt) till bot 'bukt'.
4
Nom. agentis uppvisat frän fsv. av Brieskorn Några medeltida yrkesnamn o. titlar 4.
•' Jfr Söderwall under barn bare.

148

Hjalmar Lindroth.

Torkarby i Vaxala (Thorkarllaby SD ns 2,516, 1412); Barkarby
i Lofösn, Färentuna hd^/fe/^a/teöySD ns 2,187, 1409 [2 ggr]); Finkarby i Taxinge sn, Selebo hd, Srml. (fincarlaby SD 2,117, 1291).
c) Gen. sing. 1. plur. på -ärva (-cerva). Ex. Låckarbo i Nora
sn, Våla hd, Uppl. (in lokaruabodhum SD 3,89, odat., men säkerl.
1312); Tomsarbo i Vendel (i tomsaruabode FSS 132,55,1492); Ullsarby i Morkarla sn, Oland (wlsaraby [ < *Ulfsarva-] FSS 132,80,
1493)1; ?Elsarbo i Film-Dannemora (?Ha,lgholmsarwaby, HelghSD 6, 97, 98, 1349); Ingstarbo i Löfsta, väl < *lngevastarvabo;
jfr dels Ingvasta i Ekeby i Oland, dels j Jngeuasta arweno i
Våla Vestml. fornm.-för.s årsskr. 3,88 (1371); Gålarmora i Valö
sn (in gulairwamori SD 3,ioi, odat., men säkerl. 1312); Knutsarby i Åkers skplg (Knutzerby Uppl. handl. 1572, nr 10).
En typ -arby osv. har sedan möjligen direkt skapat nybildningar. Åtskilliga enskilda -ar- falla för övrigt utanför de
nu angivna tre källorna för typens uppkomst. Men intet säkert exempel har jag funnit på att vare sig -har- eller -arn däri ingår.
Det enda namn jag i Lex. avd. behövt diskutera är Spraggarboda.
Lexikalisk avdelning 2 .
1. Aggarne F 3 , Flöda, Oppunda, Srml.: Agharnom HSH
9,24 (1427), aggarna, ägarna [-er-?; förkortningstecken använt)
Srml. handl. 1551, nr 11, Ägarna 1559 nr 17, Aggarne ('ähr
een Vthiordh ligger påå Ramstaadh ägor') Jb 1636, s. 194 v.
Till sv. dial. (Srml., Nke., Gottl.) ag 'växten Cladium Mariscus
(eller närstående)'? Bör man jämföra Agö, stor ö utanför Enånger, n. Hals.? Detta hör dock kanske snarare ihop med
1
Möjligen Öl(o)fs- med tidig förkortning, ålsarby Rhezelius Fe 6. s.
143 (1636), Olssarby Därs. 258 (c. 1638).
2
Om vad denna avdelning åsyftar se s. 131. Siffran före och bokstaven jämte siffra efter varje namn tjäna till ledning vid dettas återfinnande
pä kartan I. Bådadera saknas vid där ej upptagna namn. På diskussion av
förleden hos sådana namn som visa sig ej höra till vär namngrupp, går jag,
sedan detta blivit konstaterat, blott undantagsvis in; tvivelaktiga berör jag i
korthet. För växlingen -arn — a>rn(i) h ä n v i s a s till s. 131.
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no. dial. ag, n. 'Uro i Seen, Belgegang' Aasen; jfr skäret Skvalpen
alldeles utanför. Och dit kan ju ock vårt namn höra.
2. Aggarön E 4, Kärrbo, Siende, Vstml.: in insula afgarnum SD 2,365 (1302), afgarnum 5,329 (1344) osv. Tre förklaringsmöjligheter synas mig föreligga, a) Man frestas sammanställa namnet med åtskilliga andra på Af-, t. ex. de norska
Aflo, Afdalr, Afleinar. I dessa har af- tolkats som 'avsides liggande'1. Lage den betydelsen i vårt namn, vore väl
Södermanlandskusten utgångspunkten för benämningen: 'den
längst bort liggande holmen', b) Namnet vore ett Avgh-(g)arn-.
Förleden vore då den synkoperade stammen av adj. avugher,
vilken väl nämligen föreligger i sv. dial. agg, t. och agga, t.
'bakström, baksjö, vågens återfallskraft, sug' Rietz, Säve Hafv.s
o. fisk.-s sagor- 18, östsv. dial. agu, ag 'vågsvall, från stranden
återslående havsvåg' Vendell (också med stammen og-, vilken
av Solstrand i Brages årsskr. 1910, s. 184 förmodas ingå i det
åländska Oggholm). Utvecklingen vore då densamma som sannolikt i Lägga i Uppl.: laggaheredh SD l,47i (1273), laggerredy
532 (1278), in Huseby Lagheredhi 2,288 (1299) jämte arkaiserande lafgeredi SD 2,337 (1301) (antagligen < *Lavugha hazradh,
innehållande ett adj. till det sbst. som avhandlas under Lavarö)-, blott att accent- och associationsförhållanden orsakat
oliktidig utveckling i båda namnen. Lokalstudier behövas för
att säkert bedöma denna möjlighet för önamnets tolkning.
Men hela fjärden ligger på från Ö. c) Också ett ursprungligt
af- (ave) synes kunna ha haft denna samma innebörd3.
3. Almarestäk E 6, sund (och ägendom) mellan Stockholms-Näs i Bro och Sollentuna hd, Uppl.: AImarnir SD 2,392
(1303), 501 (1307), almarncestek 529 (1308), almarnastek 599
(1310), almarnastoek 5,299 (1344), in almarnum 632 (1347), Al1

Arnesen i årsredogör. fr. Fredrikshalds skola 1865, s. 25 f., NO

15,80.
2

Är arkaiseringen falsk, bör man tänka pä sv. dial. lägg, f. 'kant,
brädd, strand (av kärr, sjö, ä, vattensjuk äng m. m.)' Rietz.
3
S. Bugge hos Noreen i Landsm. IV. 2,226.

150

Hjalmar Lindroth.

marna ns 2,164 (1409) osv.1 Förleden måste väl vara trädnamnet alm. På något annat kan man tänka blott om det skulle
vara ett annat ord som flerstädes förekommer som enkelt ortnamn eller som efterled, t. ex. Alm i Hallsberg och i St. Mellösa, Nke, samt i Tingstad, Ögtl., Alm(r) flerstädes i Norge,
tidigast väl i Fagrskinnas skildring av slaget i Hjörungavågr2,
vidare Stenalma i Börstil, Uppl. (Stenalmen Kartan A 3,45, c.
1640, då liten holme under Långalmö, nu Långalma), Store o.
Lille Swinalmen därs. (enl. samma karta två små holmar under
Söderby). Men det är ingen rimlighet därför3. Och att ask
flerstädes har en motsvarande användning, torde få anses säkert. Med Alm-arn(-) bör då jämföras Almö i Bonde-Barkarö,
Vstml. (Almmo SD ns 1, 457, 484,1405, Alme 473).
4. Ångarn D 7, sn i Vallentuna, Uppl.: ängarna SD 4,i9i
(1331), angarnce 819 (1333), Ängarna sokn RAP nr 2642 (1392),
Ängarna kirkia SD ns 2,192 (1409) osv. Namnet är flertydigt.
Det kan innehålla And-, då man jämföre exempelvis Andö i
Länna skärgård, Uppl.4 Det kan väl ock innehålla det för mig
dunkla An- som tycks ingå i Arno GS = Anö Ek., likaledes
i Länna skärg., Arenskären GS i Blidö Ö om Röllöga (fhjbnfnra), Anskär i Nämdö, Srml., Arnholmarna GS i Torö (änhölma) och Anholmen i Gryts sn, Ögtl. (Det sista gör, att man
inte gärna opererar med han-./' Slutligen kan man tänka på
Ang-; jfr Angö NO om Möja i Värmdö, Uppl., vare sig detta
är att föra till sv. dial. (Burträsk) ang, no. dial. ang 'träng, smal,
liden' (Aasen) eller — snarare — till (det därmed obesläktade)
no. dial. ange, m. 'Gren eller Arm paa et ktoftet Redskab, li1

Dessutom en del former av ofta svärbestämd ålder i samband med
omnämnandet av tilldragelserna år 1187, förtecknade SRS 1, 24, 48, 52 och
Hausen Fint mltidsurk. 15.
2
Om andra Almr se Fritzner2, NG Indi. 41.
3
Ordet alm har här säkerligen åtminstone delvis kollektiv betydelse
/ = älme) såsom t. ex. tall, gran pä Oland.
4
Absolut visst är ju inte ett sådant namns samband med and 'anas'.
Ett norskt Ande är < Qmd (Fornmannas. 12,378. NG 16,404, 411).
• Däremot kan ju Anskär. för sig sett, vara < ^Andskär.
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den Takke eller Tand, som paa Kanten af Lav' Aasen. Åtminstone för Angö med dess egendomliga form synas bådadera kunna ge mening1. Jfr under nästa namn.
Angarn(e) i Hals. synes belagt genom angarne SD 3,430
(1302—19). Det tycks ha legat mellan Harmånger och Tuna
(jfr SD 3 Reg.). För tolkning jfr under 4. Här, uppe i Hals.,
är knappt anledning att tänka på -garn. Förleden är då sannolikt ang-. Är nr 4 identiskt skulle då detsamma gälla där.
Asarne synes ha varit en ort i Töfsala sn, Egentl. Finl.:
Olaff Asarne Hausen Finl. mltidsurk. 377 (1380). Innehåller
väl då äs(s) 'ås'.
5. Askare E 4, Vansö, Åker, Srml.: in askärnum SD 2,698
(1250—1300), Jn Askärnum 631 (1310), in askärnum 4,240 (1331),
in Askärnum 6,217 (1350), i Asgarnom RAP nr 719 (1366), i
Askarnom SD ns 2,663 (1413) osv. I överensstämmelse med
flertalet skrivningar ser jag här trädnamnet ask.
6. Askarna härad D 8, har varit en del av Frötuna
skeppslag, Uppl., vartill bl. a. det nuv. Väsby hört: Ascarna
hseredh RAP nr 769 (1367). Tolkning se 5.
Askarhäll, Räby-Rekarna, V. Rekarna, Srml., är, om alls av
intresse i vårt sammanhang, snarast ett Aar-namn + häll;\trs. 144.
Balsaren bd[saii (Gräsö), bålstti^ (Hållnäsbo), Börstil, Frösåker, Uppl.: Balsen (litet 'odugeligit' skär) Kartan A 3,45 (c.
1640), Lill balsan, stora balsan A 182,21 (1686), Stora Balsam
A 28,169 (1708). Namnet angår oss uppenbarligen ej.
7. Barkarö (Kungs-) E 2, sn i Åkerbo, Vstml.: berkarnoe
SD 5,679 (1347), Berkarnce sokn RAP nr 320 (1357), Barkarna
Styffe BSH 1,87 (1366), Bierkarna RAP nr 1905 (1383), Bercana nr 2109 (1385), Bierkarnö nr 2174 (1385) osv. samt:
8. Barkarö (Västerås-1. Bonde-) D 3, sn i Tuhundra, Vstml.:
berkarna SD 5,465 (1345), Berkarna Styffe BSH 2,91 (1399), i
Bonde B&rkarnom SD ns 1,29 (1401; avskr.) osv. De båda
1

Kvarstående a (för ä) i ett ang behövde redan därför ej förvåna vid
Ang-arn att denna företeelse förr kan ha gått längre in frän kusten än den
nu tycks göra (jfr Hesselman Sveamålen 31).
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öarna kunna inte gärna ha blivit benämnda senare än under
ä. järnåldern, nära bygd som de båda måste ha legat. Höjdsiffrorna äro nämligen enligt GS resp. 59 och 44 fot. Långt
fram i yngre järnålder ha vi ju överhuvud knappt rätt att gå vid
-arn (s. 140). Berk-arn- är då ett mycket gammalt namn; och det
ligger närmast att tolka det som 'Björkholmen'. Den uteblivna
brytningen kan säkerligen förklaras ur accentförhållandena. —
Vi finna nu här två Berk-arn, som båda fått kyrkor, trots det
de ursprungligen varit rätt små holmar, som vidare båda synas
kunna ha haft ett ur handelssynpunkt fördelaktigt läge, och
av vilka slutligen det ena redan från början möter oss som
kungsgård. Man frestas då att fråga efter möjligheten av ett
samband med Berkö, Bioerkö osv. Wadstein har helt nyligen'
i dessa namn velat finna det frisiska (i alla händelser lågtyska)
berek 'jurisdiktion, område med särskild jurisdiktion, handelsplats'. Detta är tilltalande. Men skulle man se samma ord
i Berkarn-, bleve man nödgad att anta en betydligt högre ålder för länet. Anses detta betänkligt, göres kanske Wadsteins
förklaring osäker genom här avhandlade namn, i den mån den
skall gälla ensam. — Tolkningen 'Björkholmen' får vid nr 8 ett
visst stöd genom de närbelägna holmarnas namn: Asko, Almö,
Lindö.
Bastaren, se Nastaren.
9. Bädarö D 5 , Löt, Trögd, Uppl.: in Bedarnum SD
2,12 (1286), in bethernum 158 (1293), in Bekärnum 259 (1298)-,
in buithernum 687 (1297—1308), bcedharnum 595 (1310) osv.
Samma namn föreligger i:
10. Bädarn E 4, nu på Aspö, Selebo, Srml,: Bädarenn
Jb 1637, s. 144 v, Bädaren Kartan I 5',4 (c. 1640). Ex. på
moderna sammanställningar: Bädarns Norräng, Bädarkällan
Flentzberg i Fatab. 1909, s. 71—samt tvivelsutan i:
1

Namn o. bygd 1914, s. 92 ff.
Sammanhanget visar, att denna ort avses. Skrivningen kan bero på
inflytande frän Beckomberga, Bromma, Sollentuna: in bwktvnebergha? SD
5,653 (1347). i Bcekernaberghe ns 3,323 (1418).
2
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11. Bedarön G 6, bndaro (bk-) Ösmo, Sotholm, Srml.:
Bädaröön Kartan A 185,51 (1687), Bedarö A 185,34 (1716), A
182,15 (1739) osv. — Slutligen har ett -aerni (jfr s. 131) med samma förled funnits bland de nu upplandade öarna i Fresta, Vallentuna, Uppl.: insula .. dicta betherni SD 5,320 (1344), vna insula que dicitur bederne 331 (1344), Bcedhazrnö RAP nr 399
(1359). — Dessa namn visa enligt min uppfattning, att också i
sv. ordet beör, m., haft en betydelse liknande den i no. dial.:
'naturlig Leining; vid fast Bunke eller flad retvinklet tildannet
Forheining = Pall' Ross1. Den exakta betydelsen kan inte fastställas utan jämförande terrängstudium, men alla tre öarna synas ha haft åtskilliga smärre förhöjningar eller kullar.
Biarhäll Länna, Åker, Srml. är en oriktig form. Den finnes redan Kartan 1 24,21 (1730), men en bilaga har Biärhel,
Biärhell (dvs. Bjär-). Jb 1636 har ej namnet.
12. Björkarö FG 6, på Mörkö, Rönö, Srml.: börkaredh
(5 ggr i följd) Srml. handl. 1556, nr 12, Biörkornflj Jb 1636,
s. 300 v, Biörckaröö Kartan I 5",9 (1685) osv. Hithörigheten
ser tvivelaktig ut, men det älsta belägget är från en källa som
i ett annat fall gjort sig skyldig till uppsnyggning av -are till
-aredh (falsk analogi efter fall som Arne [Arno] < Arnedhe-,
Futterö i Gamla Uppsala < defuldrethum SD 2, 304, 1299 osv.);
se härom under Stångarö. Det nära grannskapet till Ledarö
ger ock stöd ät antagandet av -arn. Förra leden är urspr.
säkerligen neutr. birke>byrke~> börk(e).
13. Björkaren (Björkholmen) F2, utanför Segersjö, Askers,
Nke: Börkaren Kartan Q 6,183 (1692). Förleden = nr 12. Men
efterleden är här med stor sannolikhet -har (se s. 145).
14. Bodarne E 3, Rytterns, Tuhundra, Vstml., mig ej
möjligt att närmare identifiera (kartans frågetecken gäller närmast läget): 'Een gårdh på Bodarne' (nämnt tillsammans med
idel holmar) Wrangel Rytterns sn Bil. s. 80 (1537; avskr.),
1

Jfr (?) no. i Bedhwimi Bjprg. Kalfsk. 41 b (NG 16,193). Nägra no.
Beia, Beie som fjäll- och holmnamn höra kanske hit, men synas osäkra.
2
Exemplet hos Noreen i Gleerupska bibi. Oeogr. 28 ( = Spr. stud. 3,121).
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Bodherne Därs. s. 10 (1537; avskr.). Sammanhanget och prepositionen komma mig att tro på -arn1. Förra leden är bödh
'bod'.
15. Bokarön E 4, Enköpings-Näs, Åsunda, Uppl., nu
utgörande s. ö. udden av Tedarön: Bocarön Kartan A 16,79
(1688), Bokarön (o ej fullt tydligt, kunde vara a) Gripenhielm
Mälarkarta (1689). Då namnet tycks ha försvunnit, kan uttalet
(o eller o?) ej fastställas. Troligen o, i vilket fall samband
med sv. dial. boka 'stöta, slå' (Uppl., Srml. osv.) Rietz ligger
nära. Detta är näppeligen lånat2. Troligen hör hit också det
norska önamnet Bökni. Betydelsen vore 'ön mot vilka vågorna slå'4. Även om uttalet varit öppet o, kan sambandet med
närstående ordgrupp upprätthållas; jfr no. dial. boka 'gjare myg
ved Banken og Knugen osv.' Ross. — På grund av holmens litenhet och sena uppkomst (se nivåkartan) är efterleden kanske
-har (jfr s. 145).
Bråkar(e)n, litet skär V om Flisan i Munsö, Färentuna,
Uppl.: Bråkarn Geringius Charta ö. Mål. (1739), Bråkaren
Fischerström Mäl. 97 (1785). Namnet synes nu vara försvunnet. Säkerligen -har (jfr s. 145; försåvitt inte ett nom. agentis
på -are?).
Bäd-, se vid Bed-.
Bössarviken Ek., vik på n. ö. Ljusterö, Ljusterö sn, Åkers
skpplg, Uppl.: Bössal-viken Kartan A 96,78 (1809). Uttalet enl.
en andrahandsuppgift Bössa-.
' D a g a n n ä h s ' nämner jag som en skrivning för Dagnäsön,
Björnlunda, Daga, Srml., på Kartan I 5", 45 (1685), utan att
jag vågar fästa någon vikt därvid i detta sammanhang.
Dalarö(n), Ö. Haninge, Sotholm, Srml., är urspr. säker1

Vartill jag eljes icke funnit anledning vid de ej få uppsv. Bodarne.
Tamm Et. ordb. antar län frän Ity.
3
Annorlunda Bugge Ark. f. nord. filol. 20,342.
4
Varför dä inte hit sjön Bokaren i Rasbo, Uppl.? Helt annorlunda
Hellquist Sjön 1,63. — Pä andra orter kan bak- vara trädnamnet; så måhända
i Bokö. Hemsjö, Kullings, Vgtl. (SOA 8,385).
2

En omdebatterad önamnsgrupp.

155

ligen ett -oerni (jfr s. 131): dalernsund Nav. Dan. (c. 1250)1,
daallärns (gen.), dalärn, dalerna Nya krön. (c. 1452), Dalanar
Styffe BSH 4,277 (1501), Dalerne HSH 2,47 (1500-1.), Dalerna
Sv:s trakt. 3,599 (1518), Dalerönn HSH 27,ii8 (1565) osv.
Danderyd skpplg, Uppl., kunde på grund av äldre former av någon vilja indragas här: danaroa skiplagi SD 1,570
(1280), danaro 2,ii5 (1291), 247 (1298), danaeror m (1304), danaro 3,149 (1314), danaro. danaror 428, 430 (1302—1319) osv.
Ombildningen vore dock alldeles för tidig. Enligt min mening
är namnet ett Dana-rör, (ej -o1), där ror betyder 'smal passage' eller troligare 'vassbevuxet ställe' (två i realiteten ofta kombinerade ting)3. Stödjande exempel finnas på nära håll: Österöra V. Ryd, Bro hd: Osterrorh SD 2,5 (1286), osterror 391
(1303), ou (1310?), in Ostirro 4,65 (1328), Gottröra sn, Långhundra: Guttaror SD 1,473 (1274), gutturor 3,14 (1311), guttarror 148 (1314), guttirror 428, 429 (1302—1319), 'amnis wll&rorh'
i Vgtl.4 och särskilt den försvunna Unnaröra by (även kallad
Helgeandslederna, jfr nr 53), som i ett dokument från 1433"'
omtalas som belägen helt nära Danderyd i Solna strax N om
Stockholm (invid den gamla Husarviken, se nr 40)". Första
leden i Dana-ror är väl snarast gen. plur. Till möjlig belysning i förbigående av betydelsen hos detta dan' fäster jag
uppmärksamheten pä att jordhögar på Ledinge ägor i Vallby,
Trögd, Uppl., ännu i rätt sen tid kallats danhögarH. Danby1

Detta dä (i helt obetonad stav.) < :iDalwrni(s)sund.
Sä Noreen, senast Spr. stud. 3,107 (här dock med reservation: 'om
detta ord här ingår').
3
Karlsson i Uppland 1,41» ser i namnet ordet rör 'stenrör'.
4
Jfr Lindroth i ATS XXI. 1,24.
5
Nordberg Clanv Minne 56.
0
Jfr ocksä Rörman (1. Man) såsom namn på viken mellan Gällstaön o.
Ekerön i Mälaren (H. Geijer i Landsm. 1912, s. 77 f.), åtm. 3 uppl. Rörby
(medeltidsformcr se SD 2—4 Reg.) samt Röjen på Åland 'en bestämd plats,
där rö(vass) växer och invid' (V. Solstrand i Brages Årsskrift 1909, s. 105).
7
Varom eljes Noreen Spr. stud. 22,145, 3,107.
8
Enligt anteckning i Pahnsköldska saml., meddelad hos Collinder De
paroec. Vallby et Arno diss. [praes. O. Kolmodin] s. 8 (1825). [Här kanske
dock snarast någon tradition om danska högar: jfr Sjöborg Nomenkl. 79 (1815).[
2
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holm i Björkvik, Jönåker, Srml. (danaby SD 4,549, 1337), vilket
kanske står i motsats till det närbelägna Vedeby, 'ligger på en
höjd med utsikt öfver kyrkan'1. Det är väl då ovisst, om vi med
Noreen (sist a. st.) få översätta ordet med 'fast och jämn mark'.
— Dana-ror har antagligen betecknat den trånga led som förr
från nuvarande Edsviken gått in just fram emot kyrkan (se
kartan II).
16. D e g a r ö C 8 diignrå. på fasta land i Malsta, Lyhundra, Uppl.: Digerna SD ns 2,9 (1408), Digharna 178(1409),
Digharfua isi (1409), i Digharnom 3,ti3 (1416), dygarne, degarna FSS 132,67, 69 (1493), degerne Uppl. handl. 1545, nr 1,
Degerne Riksdagsakt. II. i, 409 (1571), degarna, dägarne Rhezelius Fe 6, s. 117, 183 (1635) osv. Första leden är säkerligen
adj. digher 'stor, tjock' osv. (jfr Degerby osv.), där stammens
r avlägsnats genom tidig dissimilation.
Djuparen, litet skär NN V om Torpa k:a, Åkerbo, Vstml.:
Dluparen Kartan A 182,12 (1600-1.?). Namnet synes nu vara
försvunnet. Säkerligen -har (jfr s. 145).
17. Edsala F 5, gård i Kärnbo, Selebo, Srml.: i Eszerne
Gust. I:s reg. 7,396 (1531), esara Srml. handl. 1542, nr 3, Esare
1573, nr 10, Edssalla Jb 1634, s. 116. Sannolikt ett *Edhsarn-. Gården ligger på en liten ås, på vars båda sidor vikar
förr tyckas ha gått in.
18. Edsgarn C 8, holme i Vätö, Bro o. Vätö, Uppl.:
Järsgarn-, iessgarn Rhezelius Fe 6, s. 112, 181 (1635), Edsgarn Kartan A 182,1 (1600-t.) osv. Första leden säkerligen
också här edh, syftande på den tidigare uppenbarligen än större
insmalningen ungefär mitt pä ön (möjligen på den trånga passagen mellan ön och land).
19. Ekesgarn (Isgarn) G 7, itsgå,L, holme som nu med
en smal landremsa är fastvuxen vid Muskö, Sotholm, Srml:
1

R. Qerholm i Turisiför. årsskr. 1909, s. 85. Fler ex. pä liknande
läge hos dan-namn kunde framdragas.
2

Ordet skrivet ovanpå tiärho .. (eller tiur-), vilket sedan följer raden
nedanför ( = Tjurholm OS).
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Iskorn Kartan A 185,34 (1716), Iskaren A 182,is (1739). Trots
den moderna uttalsformen, som kan vara en uppsnyggning i
känsla av att 55 ofta 'borde vara' ts1, är förleden kanske verkligen eke. n. (och icke édhs-). För utvecklingen jfr i så fall
Ekeskarboda (1539; ur *Ekeskarlabodha) > Iskarboda i Fellingsbro, Vstml.2
20. Eldgarn E 6, holme i Färentuna sn o. hd, Uppl.:
Eldgarns Wijkan Kartan A 182,24(1649), Eligarn Gripenhielm
Mälarkarta (1689), Elgarön Kartan A 182,i (1600-t.), ElgarsÖön A 182,23 (1600-1.), Elgarens-Öön (det sista ordet otydligt)
A 182,io (1600-t.?), Eldgarn Salvius Upl. 202 (1741). Ett Eldingår i många sammansatta ortnamn, och samma stam finns
i åtskilliga enkla. Att däri ordet (eller stammen) eld 'ignis'
föreligger i ett stort antal fall, visa både äldre skrivningar och
levande uttal. Särskilt pekar jag på namnet Elda, som i Uppl.
finns (eller funnits) som namn på minst 4 gårdar, med följande
upplysande former: in eldhu SD 4,348 (1334), 5,354 (1344), i leldha
Dipl. Norv. 16,372 (1500), illa Uppl. handl. 1542, nr 11, nu Jälla i
Vaxala; illa Uppl. handl. 1543, nr 12, i Knutby, Närdinghundra;
jella Rhezelius Fe 6. s. 167 (1635), Jällan Kartan A 7,182 (c.
1640), nu Ellan på Singö, Väddö o. Häverö (i äldre uttal ännu
fJn); Eldo Åbo domk:s svartb. 101 (1354), Eelde SD ns 2,189
(1409), nu Etta. Täby, Danderyd. Ett Ella i Dillnäs, Daga,
Srml. skrives Eldo. Eldho SD ns 3,462, 465 (1419). Nu tycks
verkligen detta elda, t., ha räddats undan förgängelsen av Rhezelius. I Fe 6, s. 295 (c. 1638) ritar han av dels en 'Brand',
dels, till skillnad därifrån, ett annat redskap, varom säges:
'Jellatv' är så giord.. .'. Ordet betecknar ett redskap för uppbärande av något bränsle eller (troligare) en anordning som
själv skall brinna. Det är säkerligen vid Elda fråga om nå1

Om denna assimilation i sörmländskan se Ericsson Srml.s folkmål 139.

- Garfvé Fellingsbro 31, 41.
:;

./ är skrivet på en annan bokstav (L?), men jag tror att läsningen
är pålitlig.
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got slags signaleringsplatser(delvis några rituella bål vid fester?)1.
Detsamma gäller nog då också Eldgarn, vare sig det är < *E/dugarn eller innehåller eld(er), m.2 Nära paralleller äro exempelvis ett östgötskt Eldö, vidare Eldon i Kanholmsfjärden, Värmdö
skpplg (eldö Nav. Dan. c. 1250), Eldholmen, nu på fast land
i Torsvi, Trögd (eldholm Uppl. handl. 1544, nr 5), Eldholmen
i Ytter-Selö, Selebo, Srml., Eldskär, fordom befäst holme i
Finland, 3 km SO om Hangö udd3; jfr också den höga Brandholmen alldeles utanför Eldholmen i Torsvi (även den nu på
fast land). Att där signalering förekommit, blir troligt genom
det som säges av Salvius Upl. 255 (1741)4.
21. Ellarn F 5, V. Tälge, Öknebo, Srml.: Ettarn Kartan
A 183,62 (1756). Ett fullt säkert -arn är det dock ej. Förleden torde böra förklaras som vid nr 20.
22. En garn E 7, nu s. v. delen av Resarön, Ö. Åker,
Åkers skpplg, Uppl: in insulis henncegarnum . . . SD 2,53i (1308),
enagarneb, 330 (1344), enegarn Uppl. handl. 1538, nr 2, Engarn
Kartan A 182,i (1600-t.). Förleden är böjd form av trädnamnet en (1. ene).
Engarn, Kumla, Tjurbo, Vstml.: Enegal Vstml. fornm.
årsskr. 3,87 (c. 1360-t.), 56 (1371), RAP nr 2955 (1399), Enagal SD ns 3,252 (1417), Enegal Kihlman Kumla sn 191 (1463),
Enegall Vstml. fornm. årsskr. 3,90 (1469). Namnet har ombildats i senare tid. Efterleden torde vara samma ord som no.
1

Tvivclsutan gäller samma förklaring de norska Elda och Elduberg: märk
no. dial. elda, f. en Opildning, Ophcdning; ogsaa det som b r ä n d e s paa
een Oang' Aasen. Helt annorlunda om dessa Rygh Elven. 40, [O. Rygh] NG
2,73 m. fl. st. Ännu ett annat förslag hos Liden Bland, sprdkhist. bidr. 5 f.
2
Redan Bergström Söderml.s ortn. 24 tyder förleden i det nuv. Elisundet som 'vårdeldar'. Detta omöjliggöres knappast av att den äldsta skrivningen är ethlasundh SD 2,156 (1293); ty alla följande ha -Id- (märk särskilt
eeldce- SD 3,584, 1323). Annat tolkningsförslag Hellquist Sjön. 1,106.
3
Nord. Fam?
4
Ett no. Eldey och ett Eldholm(r) förklaras av M. Oisen NO 11,144,
169 förslagsvis därav att 'Forbifarendc har pleiet at laegge til med Skibene
her for at koge sig Mad'. Pä denna förklarings tillämplighet i ett större antal fall är väl inte mycket att tro.
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dial. gald, m. 'Grund, Pläds; naermest om haard Grund eller
et Sted, hvor Jorden er bleven fast sammentrampet ved idelig
Betrasdelse; Klippevei, steil Vei i en Klippe eller Bakke (omtr.
som Kleiv)' Aasen1. Tidig assimilation av Id har inträtt efter
ej huvudtonig vokal. Ett ev. (skulle försvära denna förklaring.
23. Esterna C 7, éstari (Tiselius Fasternamålet 3), nu
jämte det gamla Fasta utgörande Fasterna sn, Sjuhundra, Uppl.:
estarnum SD 2,393 (1303), esterne 4,i9i (1331), Ästernä Sokn
Nordberg Clara; Minne 54 (1383), o s t a r n a RAP nr 2376
(1388), Esterna sokn SD ns 3,165 (1416) osv. För förleden kan
jag inte finna annat att föreslå2 än folknamnet ester (isl. eistr),
här dä i stamform eller gen. plur. Så skulle också växlingen
e—ä i anljud förklaras. För att säkerställa förklaringen fordrades en sorgfällig undersökning av namn med likartad förled.
Åtminstone i dessa torde man dock, ur formell synpunkt, kunna
tänka på ester: in Estastum SD 6,113 (1349), de Eestestum 136
(1349), nu Esta, Köpings landsförs., Åkerbo, Vstml.3; estby SD
3,27i (1316), i Alunda, Oland, Uppl.4; möjligen Esterön i Bråviken: Eströö Hist. handl. XIII. 1,55 (1562), 77 (1562), vars älsta
anträffade skrivning dock är Höstra Vdst. kl. jb 63 (1500)"'.
Mälar-holmen Estbröte hör säkerligen ock hit6; men om traditionen här betyder något, härrör det namnet från senare tid än
som här kunde passa oss. — Ett annnat folknamn ingår i det
närbelägna namnet nr 24.
Faran, se Fårarn.
24. Fingarnö C 8, figgérp (accentfördelningen vacklan1

Ett hithörande norskt namn synes vara det N G IV. 1,63 sä tydda Gäldar.
Jag ser intet skäl att operera med ft-bortfall.
3
Jfr Finnsta (Lindroth i ATS XXI. 1,39 ff.).
4
Detta är säkerligen varken =Ösby, vilket namnes längre ned i samma
förteckning, eller Väsby ( < Vcestby): jfr Lundberg o. Grape i UFT 7,135 n. 3.
Bortsett frän annat bör man beakta, att bebyggaren hette Estulf, vilket ej
vanliga namn är ett 'Eist-ulfr (se Grape a. st. 127). Härmed säger jag icke,
att denne själv var en ester.
2

6

r behövde ej utgöra hinder; jfr isl. gen. plur. eistra.
» Se härom H. Geijer i Landsm. 1912, s. 69 ff.
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de), gård i Estuna, Lyhundra, Uppl.: i Finnagarnom RAP
nr 1740 (1382), i Finnagarnum SD ns 3,271 (1417; avskr.), fingarne Rhezelius Fe 6, s. 173 (1635), Fingarna Kartan A 182,i
(1600-t.) osv. Förleden är gen. plur. av folknamnet finne (se
Lindroth i ATS XXI. 1,40 ff.).
25. Flatgarn E 5, holme i Lillkyrka, Trögd, Uppl.: Flatgarn Kartan A 185,30 (1686), Gripenhielm Mälarkarta (1689), A
27,215 (1703), Flagarn Salvius Upl. 264 (1741). Förleden är adj.
flat(er). Jfr t. ex. Flatön, Jonsberg, Östkind, Ögtl., Flatholmen, Vestrum, S. Tjust, Smal., Flatön, Dragsmark, Lane, Boh.,
Flatholmen, Stenkyrka, Tjörn, Boh.
26. Fåglarö(n) E 7, fégiai/, (-nu), holme i Åkers sn o.
skpplg, Uppl.: Fuglarö Gust. I:s reg. 15,329 (1543), Foglandhf.J
Uppl. handl. 1572, nr 10, foglarna Därs. (annan vol.), osv.-- samt:
27. Fåglarö F 7, fåglaro, holme i Ornö, Sotholm, Srml.:
ffuglare Uppl. handl. 1540, nr 8, foglen 1544, nr 12, Fogelaröö
Jb 1636, s. 757. Förleden i båda namnen är fughl, foghl, troligen syftande på sjöfågel. Jfr t. ex. Fågelö på flera ställen i
Srmbs o. Ögths skärgårdar1.
28. Färarn (Inre o. Yttre Faran GS, I o. Y. Fåran Ek.)
F 2, små holmar i Hjälmaren, Askers hd: Forön Biurman Ch.
ö. Nerike (1745), Foren Hermelin (1803). Den rätta formen
skall vara Färarn (enl. H. Geijer i Landsm. 1912, s. 37). Men
det är sannolikast, att detta är best. form -har(e)n (jfrs. 145).
29. Fälanbo A 6, gård i O. Löfsta, Oland, Uppl.: felarn&bhodum, de felarnum, de felarnabohum SD 3,99 (u. å.,
men säkerl. c. 1312). Namnet på sjön i närheten, Fälaren, är
säkerligen sekundärt, elliptiskt eller ej2. Förleden är möjligen
ett pä grund av accentförhållandena obrutet8 fal- i betydelsen
'flata, platt yta' (jfr Hellquist a. st.), vilket synes stämma med
1

Där får man dock för enskilda fall hälla öppen möjligheten av Foghl
som gammalt enkelt namn. Sådant torde föreligga i Fågeln fugan, Hållnas,
Oland, Uppl.
2
Hellquists tolkning av detta (Sjön. 1,157) svävar dä i luften, även om
den anknytning han söker för Fal- skulle vara riktig (se strax i texten).
3
Jfr under Barkarö.

En omdebatterad önamnsgrupp.

161

naturförhållandena. Eller skulle namnet innehålla stammen
felh- 'dölja, gömma'? Jfr då isl. fela, t. 'Skjul, Skjulested' Fr2.
Även andra sammanställningar förefalla tänkbara, men jag kan
inte realt stödja dem.
30. Getingarnö C 8, gård i Roslags-Bro, Bro o. Vätö,
Uppl.: Gätingarne Rhezelius Fe 6. s. 176 (1635), Getengarn1
Jb 1636, s. 366, Getingegarn Kartan A 7,1 (c. 1640), Getingarn A
182,i (1600-t.). Rhezelius ä bereder ingen svårighet; jfr t. ex. Fasternamålets dd/u2- Rh. visar för övrigt även annat fall avd: < cei6.
Förleden är väl därför géting(a)-, men det är ovisst, om det är
fråga om insekten eller om någon släkt som gått under namnet
Géting(i)ar; jfr (?) Getingbord ( < böl?) i Fasterna, Sjuhundra, ej
så långt därifrån. Hellquist4 menar att såväl det enkla Getinge
(Gårdstånga, Skåne) som Getinge- som förled (jfr särsk. Getingeberg i Nke) är släktnamnsbildning. Det till grund liggande personnamnet anser han vara det isl. GeitiF'. Detta
namn kan måhända verkligen styrkas som svenskt genom en
uppl. runsten11. Men även med Gett bör man räkna. Detta
är (som binamn) något bättre styrkt7, dock inte, så vitt jag vet,
för Sverige. Också Oeitungr (i sing.) är emellertid väl styrkt
som binamn8. Att detta helt enkelt är insektnamnet, ligger ju
närmast att tro1'. Och då kan väl också Géttng{i)ar direkt
vara att likställa med plur. av detta. — Ett närmare avgörande
är väl omöjligt.
1

1 och för sig synes första bokstaven snarast böra läsas B.
- Tiselius Fasternam. 56.
3
Stänlössa s. 255 (Tegelsmora, Oland, Uppl.).
4
Sv. ortn. på -inge, -unge 34.
•"• Lind No.-isl. dopnamn, blott en gäng känt som namn pä historisk
person. Som namn pä diktade personer är det ej sällsynt.
B
Liljegren nr 312, Bro k:a, Bro hd, se v. Friesen Uppl. runst. 30.
7
Lind a. arb.
8
Fritzner2 (från Sturlungasagan), F. Jönsson i Aarböger 1907, s. 313.
Namnet ingår ock i det öländska Getttngstadhom (1376) Ahlqvist Öl.s hist.
o. beskr. II. 1,31.
9
Så 'snarest' F. Jonsson a. st. I andra rummet tänker denne på avi.
till geit, såsom iQmbttngr av lantb.
Fornvännen 1914.
11
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Grodarne, Lena, Norunda, Uppl., hör ej hit: Grodan,
Grodetorpet Kartan A 20,58 (1697).
Grogarns, nu udde (Grogarnshufvud) i Östergarn, Gottland: Grogans, Groganshufvud, Orogans Wåhlkase Kartan X
35,58 (u. å.)1, Grogarn Wallin Gothl. saml. 2,55 (före 1760). Orn
förra leden är ett grö- (och ej grödh-), kan den vara identisk
med förleden i Grolanda, dels sn i Frökinds o. Vilske, Vgtl, dels
by i Starrkärr, Ale, Vgtl. (det förra träffas som Groland tidigast
VGL IV, 1325). Ortnamnskommittén föreslår2 att tolka det
senare av de båda såsom bildat efter (det gamla namnet på) Grosjön invid, och denna vore sjön 'som växer'3. Men därvid tages ingen hänsyn till det andra Grolanda, utan sjö i närheten.
Ger man akt på, att vid Grogarn såväl som vid de båda Grolanda framskjutande bergväggar finnas i närheten, kan man
bli benägen att i gro- se beteckningen av 'något som skjuter
fram'4. Man kan dä observera, att roten i verbet gro antagits
ursprungligen kunnat betyda 'skjuta fram i en spets'5.
31. Gröngarn D 4, namn på 'häradsäng' i Boglösa, Trögd,
Uppl.: Gröngarn Enebom De Enekopia [Praes. J. Ihre] s. 24(1745),
UFT 2,ccxxvn. Förleden är adj. grön. Här bör kanske inte den
möjligheten helt avvisas, att namnet från början kan ha något
att skaffa med ett Garn, som då skulle ha syftat på den smala
leden upp emot Enköping; jfr Svinngarn (nr 111).
Gunnar(e)n, St. o. L., holmar i Hillersjö, Färentuna, Uppl.:
L. o. St. Qunnaren Gripenhielm Mälarkarta (1689), Fischerström
Mäl. 97 (1785) osv. Troligen ellips av Gunnarsholmen6; jfr
t. ex. Per Klas vid Muskö, (?) Jönsen o. d. och särskilt Gunnarn som namn på ett skär SO om Sturkö i Blek., där inga
1

Om -rn > n jfr under Ljugarn.
SO A 2,104.
3
Därs. 164.
4
Kan ocksä Grostäde med Grostäde udde i Fleringe pä n. Gottland
höra hit?
5
Tamm Et. ordb.
6
Jfr H. Geijer i Landsm. 1912, s. 67. Jfr Gunnarsten Ö om Torö,
Sotholm, Gunnarsöra Bureus (1626), långt SO om Svenska högarna.
2
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-arn eller -har(en) finnas. Det formella sammanfallet med bekanta önamnstyper kan ha ytterligare befäst den elliptiska formen; jfr skäret Ivarn utanför Hufvudskär. — Emellertid manar
den finl. Gunholmen i Kimitta (så skrivet Bidr. t. Åbo hist.
2,124, 125, 1625) till försiktighet.

32. Gården (Inre o. Yttre) G 6, holmar, den ena dock
nu sammanvuxen med Bedarön nr 11 i Ösmo, Sotholm, Srml.:
Indre Gararen, Yttre Gararen Kartan A 185,51 (1687), Inre Gårar>
Ytter Gårar A 185,34 (1716), Inregåran, Yttregåran A 182,15 (1739),
Gåran Akrel Charta ö. Sthlms o. Ups. höfd. (1785) osv. Troligen ett gammalt Gär-arn-, vars förled kan höra ihop med
sv. dial. gåra. t. 'safrand i trän; spricka, rand, strimma i trän',
gårig, adj. 'full med sprickor; strimmig; om trän och stenar'
Rietz, no. dial. gaara, t. 'en Stribe, Linie, Aare i Steen eller Jord;
en läng Forh0ining eller Fordybning paa Jorden; ogsaa en
Balge paa Vandet', gaare, m., bl. a. 'Snit eller Skure som danner en Linie', gaarutt, adj. 'aaret, stribet; ogsaa ujaevn, belgeformig' Aasen, nyisl. gåri, m. 'the chinks in a tree' CleasbyVigf. Blott topografiska studier kunna avgöra, om namnet syftar pä formen (långsträckt remsa, strimma 1. ås?) eller på terrängformationer (sprickor i berget?). Belysande kan vara Gårholmen i Ytter-Selö, Selebo, Srml.
Gäddarö, gård i Vallentuna sn o. hd, Uppl.: Gederöö Jb
1645, Gledderöö Jb 16521, Gieddröö Kartan A 183,43 (1600-t.),
Giederö. Giäderö A 37,50 (1727—28). Detta pekar inte precis
på -arn, och jag har därför på kartan uteslutit namnet från materialet. Det ljudliknande Gäddarviken, Almunge, Närdinghundra,
är en för svag grund att därpå stödja antagandet av ett arn-namn.
Götarna 1. Göta, gård (förr två gårdar) i Funbo, Rasbo,
Uppl.: Götarna Kartan A 17,130 (1691), Giötarne, Giötha A
23,83 (1706), Giötarne Salvius Upl. 310 (1741) osv. Säkerligen
blott plur. av ordet göt (vnord. gaut) i dess gamla betydelse
'utlopp, avlopp'. Gården ligger mitt emellan två bäckar som
rinna ned till Fundbosjön.
1

Dessa bada former genom benägen upplysning från Kammarark.
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33. Helgarö E 4, sn (kyrkan på fast land), Åker, Srml.:
belgarna SD 1,276 (1233), hcelgarne capella 2,608 (1310), helgerna 4,242 (1331), Hcelgharnce 6,50 (1348), Helgarna sogn Hist.
handl. XI. 1,72 (1530-t.), Helgare Srml. handl. 1548, nr 8, HSH
14,208 (1563) osv. Analogt är det flerstädes förekommande namnet Helgo1. Säkerligen är betydelsen i de allra flesta fall 'den
heliga holmen' (jfr Heligholmen vid Gottlands s. ö. udde); för
något enstaka fall kan man visserligen inte bestrida möjligheten att personnamn ingår (sådana ingå i önamn betydligt oftare än man hittills brukat framställa saken). Här utgör emellertid kyrkans placering på platsen ytterligare ett skäl för den
givna översättningen.
Helgon(s)skär(en), skär i Arno, Trögd, Uppl.: holgon
skiärffj. Kartan A 20,24 (1685), Helgon-skiär A 185,30 (1686), Helgonskär (-el- ej säkert) Gripenhielm Mälarkarta (1689), Hällgarns
Skiär A 27,202 (1701), Hälgarns Skiären A 27,208 (1703) osv.
Säkerligen icke ett -(g)arn. Knappast häller är förleden helgon.
34. Hemmarö D 8, holme i Länna, Frötuna o. Länna
skpplg, Uppl.: i Hymarnom SD ns 1,451 (1405), Hemmernöö
Jb 1636, s. 334, Himmaröö Kartan A 8,168 (1639), Hammarön
A 182,« (1600-t.?), Hemarön Akrel Charta ö. Sthlms o. Ups.
höfd. (1785) osv. Utgångspunkten synes vara ett Htm- (näppeligen Hem-). Detta kan jag ej tolka. Som en gissning utan
anspråk framkastar jag möjligheten av samband med isl. himbrln 'en slags lom', no. dial. imbre, ymmer, hymber Aasen. Man
finge då tänka på samma dissimilation som vid Degarö (nr 16).
Samma antagande finge göras, om samband skulle finnas med
det för mig dunkla torpet Himrarne, Jumkil, Ulleråker, Uppl.:
Himbran Kartan A 4,63 (1636), Himran nybygge Peringskiöld
Mon. Utter. 340 (1719). Måhända bör detta sammanhållas med
det norska Hemrum (Himbrim 1594) NGIV. 1,181 (utan acceptabel tolkning). Och med Himbersysel och Himmerland?
35. H j ä l m g a r n s ö 2 G 5, holme i Västerljung, Rönö, Srml.:
1
För de i Nke och i Frösunda, Uppl., belägna kunna gamla former ses
redan i SD 1—2 Reg.
2
Pä OS oriktigt betecknad som Trefgarnsö, se under detta namn.
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Hielmgarsöö Kartan I 98,23 (1600 t.?), Hielmgarsöh I 98,15(1728)
osv. Till grund ligger tvivelsutan ett Hjälmgarn. Hjälm syftar, som även eljes i ortnamn, på högt, stackformigt berg1.
36. Hofvåren D 3, skär ett stycke S om Västerås stad,
Vstml.: Håfwarn Gripenhielm Mälarkarta (1689), Hofwaren Grau
Beskr. 57 (1754), Håfvaren Fischerström Mal. 97 (1785) osv.
Helt säkert ett -har(en); jfr s. 145.
37. Horsgarn E 4-5, holme i Arno, Trögd, Uppl.: Horsgarn Kartan A 20,24 (1685), Gripenhielm Mälarkarta (1689) osv.
Första leden säkerligen kors 'häst', och holmen har alltså betecknats som den, där hästarna släppas på bete.
38. Husarö DES, (h)i)tsa>i (-ari), holme i Ljusterö, Åker,
Uppl.: husarn Nav. Dan. (c. 1250), Husere Uppl. handl. 1545,
nr 13, i Husarne UFT 5,166 (1610) osv2. Samma namn föreligger i:
39. Husarö (St. o. L.) F 7, holmar i Dalarö, Sotholm,
Srml.: Husarn'' Kartan A 182,i (1600-t.), Hussarn I 9,43 (1694),
Storhusaren, lillhusaren A 182,5 (c. 1700?) — samt i:
40. Husarviken (-vikarna) E 6-7, försvunnet namn på
den vik (de vikar) inom Djurgården vid Stockholm, som förr
gick (gingo) in från Värtan invid nuv. Fiskartorpet och Skuggan. Belägg på viken (vikarna) jämte den namngivande holmen intill: husarnce SD 2,eo (1288)4, näst Husarnom Nordberg
Claras Minne 56 (1433), Husarna, Söderhusarna Därs. 18 (1499),
Husar Wijkerne Kartan A 182,3 (1600-t.?), Husare Wiken A 184,8
(1700-t.?). — Samma förled ytterligare i:
41. Husgarn E 5, holme i Arno, Trögd: Husgarn Gripenhielm Mälarkarta (1689), Kartan A 27,214 (1703).
Förleden i alla dessa är hus, men betydelsen är osäker.
Säkerhet kan först vinnas genom en omständlig undersökning
av alla de namn av olika slag som innehålla hus. Troligtvis syftar
1

Jfr NO Indi. 55.
Om hit med orätt räknade belägg se not 4.
3
n ej fullt säkert (O?).
4
Detta belägg föres i SD Reg. oriktigt till nr 38. Det rätta finns redan
hos Westin 1112 fol... (U. U. B.) och i tryck hos Gyllensvärd Om eganderätten t. vattnet vid Östermalm (osv.) 6 noten (1889).
2
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ordet i de här ifrågavarande namnen på sjöbod(ar); i den betydelsen tycks det föreligga i Husklevarna i åländska skärgården1.
42. Hvargarn E F 3, gård i Lista, V. Rekarna, Srml.:
Hwcemagam RAP nr 1993 (1384), SD ns 2,861 (1414), Därs.
(1414; annat dipl.), i Storra Hua?rnagarnum 3,231 (1417), hwargarn HSH 20,50 (1506), Huargarn Hist. handl. XIII. 1,189 (1565)
osv. Förleden är säkerligen samma hwärn som ingår i det
västgötska Varnum sn, Ås hd ( < Hwarn-hemp. Detta har betytt ungefär 'kittel, fördjupning, däld', i det att det är besläktat
med isl. huerna 'kittel, gryta', got. hwairnei 'huvudskål'2. Att
ordet här är en terrängbeteckning, är tydligt. Men huruvida
det syftar på något konkavt eller något konvext, kan nog blott
noggrant lokalstudium avgöra. Om förskjutningen ö ? > a här
beror på övergång av det förra ljudet till det senare mellan
v och r* eller på ett allmänt närmande mellan arn och arn,
kan jag icke avgöra.
Hvitsgarn, se Vitsgarn.
Håfvaren, se Hofvaren.
Häl(l)karne, torp i Bro sn o. hd, Uppl.: Hällkannan Jb
1725, 1728, Hällkana Jb 17504.
43. Härjarö E 5, nu på fast land i Veckholm, Trögd,
Uppl.: hcericernom (flera ggr)'' RAP nr 1376 (1378), Häriaren
Gust. I:s reg. 16,152 (1544), Härjarn Kartan A 185,23 (1686), Häriaröö A 15,5 (1690) osv. Den äldsta formen kan tyda på att
efterleden eg. är -cernl (s. 131). Förleden måste vara ett ha?rj-.
Skulle denna stam i sv. kunna ha haft samma förstärkande betydelse som i no. dial. herjakar, herjasterk, herjatak osv. (Ross)?
Namnet skulle då betyda 'den väldiga klippan 1. klippholmen'.
Realia tyckas kunna tillåta detta (se nivåkartan).
1
V. Solstrand i Brages årsskrift 1909, s. 119. Om hus i andra uppl.
ortnamn se K. H. Karlsson i Uppland 1,414.
2
SOÄ 14,164.
3
Kock, senast Sv. Ijudhist. 1,235 o. där. cit. litt., Noreen, senast Gesch.
d. nord. Spr? 128 f. Även i huvudtonig stavelse har ljudlagen säkerligen
haft en icke ringa spridning; jfr Kock a. st. 239 f., O. Skulerud i Arkiv 28,

232, 242, 253.
4

Formerna genom benägen upplysning frän Kammarark.
Sä enligt upplysning av Riksarkivarien E. Hildebrand (det första a r
med förkortningstecken). Upplagan har satt in den nutida formen.
5
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44. Högarn (St. o. L.) E 7, hogaij. holme (holmar) i Lidingö, Danderyd, Uppl.: Högarn, lille högarn Kartan A 182,i
(1600-t.), Högarn HSH 2,270, 271, 272 (1743) osv. Samma namn
föreligger i:
45. Högarn F 7, hqgåii. hogqii (accentformen här svårbestämbar hos meddelaren)1, holme i Ö. Haninge, Sotholm, Srml.:
Höggarn (n svårläsligt) Kartan A 182,3 (1600-t.?), Högarn A
182,5 (c. 1700?) osv. — Förleden i båda är adj. högh(er).
46. Högarne E 4, liten holme i Enköpings-Näs, Åsunda,
Uppl. Om det älst varit mer än en holme, har jag intet medel
att avgöra. Det är något osäkert, om detta är ett -(g)arn. Om
så är, är det samma namn som nr 44, 45.
Ingarö, stor ö utgörande egen kapellförsamling i Värmdö
skpplg, Uppl.: Jngafiärdung Gust. I:s reg. 5,205 (1528), Ingan
Bureus (1626), Inga Fiärdungh Jb 1636, s. 958, Inga Fiärdingh
Kartan A 27,19 (1709), Inga Fierding Salvius Upl. 163 (1741),
Ingön Därs. 11. Den nuv. formen beror på sen association, varvid formen Ingan väl varit den förmedlande; jfr under Runmarö.
Jussarö, ö i Pojo sn, Nyland, Finland: Juxarce Nav. Dan.
(c. 1250), Jusor Månsson Siö-Book 10 (1644). Namnet angår
oss ej. Kan det innehålla -hare?
Kafvarö Mvn, gård i Börstil, Frösåker, Uppl.: j kaffrede
FSS 132,23 (1490), Kaffrede Därs. 78 (1493), Kafueröö Jb 1636,
s. 458, Kafre Rhezelius Fe 6. s. 136 (1636), kafre Därs. 251 (c.
1638). Namnet hör ej hit.
Kallerö, holme i Börstil, Frösåker, Uppland.: Kallaröö
Jb 1636, s. 473, Kalrige. Kalre Rhezelius Fe 6, s. 136, 141
(1636), kalare Därs. 250 (c. 1638), Kallerö Kartan A 3,102 (c.
1640), Callare fielen A 182,2 (1641), Kallerija egor, Katterij
A 20,38 (1695) osv. Det är att märka, att namnen äro knutna till gården inne på fasta land, där nu Johannesfors
ligger. Nivåkartan visar, att där förr varit holme. Namnet har, troligen i senare tid, överflyttats på den yngre hol1

Det långa g kan inte tas som bevis för att efterleden är -garn (och
icke -arn). Ty förlängningen kan förstås ända (jfr Ericsson Srml.s folkmål 77).
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men. Namnformerna äro här inte tillräckligt gamla för att avgöra, om den äldre holmen möjligen varit en -arn-. Men sedda
i sammanhang synas de mig snarast peka på en med r slutande stam 4- O (öjar)\ Men förledens r är mig då dunkelt.
Kalmar, stad i Småland: i holmarna sutum [D: sundum]
Runstenen Bautil 698, Liljegren nr 968 (trol. 1000-t.), austr f
Kalmarnir, til kaupböjar hess, er heitir Kalmarnar, Kalmarnaleiöangr Snorre Sturluson Heimskr. 2,378, 3,298 (förf. c. 1225),
iuxta kalmarniam SD 1,147 (1201 —1223), calmarne Nav. Dan.
(c. 1250), Calmarn. SD 1,433 (1266), 434 (1266), Calmarnioe 434
(1266), apud Carmarniam [så!] 435 (1266) osv. Därjämte uppträder vid latinisering: in portu calamarie SD 1,735(1240—
1260-t.), Calmarie 432(1266), carmalie [!] 432 (1266), Calmarie 436
(1266; 2 ggr i olika dipl.), apud Calmariam 2,59(1288) osv. Trots
denna tidiga ombildning i skriften (beträffande vars orsak jfr under nästa namn) står namnet fast såsom ar«-namn2. Likaså är
förleden klar; den är sv. dial. kalm 'stenröse, stenkummel' Rietz3.
Kalmar, socken i Håbo hd, Uppl.: de Kalmar SD 1,640
(1284), Ecclesie kalmari (dat.) 2,12 (1286), Ecclesie Kalmari 106
(1291), De kalmare 5,237 (1343), Kalmarna socken RAP nr 2457
(1390), Kalmarna Rhezelius Fe 6 (citat fr. 1527). Detta kan
icke vara ett -arn, och det är då väsentligen härifrån som stadsnamnet fått sina «-lösa skriftformer4, liksom ocksä påverkan
märkes i motsatt riktning. Namnet synes mig, icke minst på
grund av de böjda formerna i de älsta beläggen, bäst fattas
som en sammansättning Kalm-mar, där det i uppsvenska ortnamn vanliga mar syftar på den förr ännu längre vik med
trång mynning som går in vid Kalmar. — Samma förklaring
gäller kanske för följande båda namn: (V. och Ö.) Kalmar i
Jomala, Åland (i calmara 1431, i Ö. Calmarna 1431, i calmarna 1433, Kalmarna 15315) — där dock formerna ej ge säker
1

-ija vore dä < -eyja och -iga blott en uppsnyggning av det förra.
- Noreen Spr. stud. 2,8» (2 uppl. 82) m. fl. ställen.
3
Noreen i Gleerupska bibi. 13 { = Spr. stud. 3,97).
4
Märk dock även de Kalm-namn som strax nedanför beröras.
•'" Formerna från Freudcnthal i Bidr. t. känned.omFints natur o. folk 11,37.
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ledning — samt det in Kalmarum, varmed SD 4,380 (1334; gammal avskr.) troligen avses en gård nära Linköping1. En härtill hörande åker kallas kalmarnaflaat SD 5,629, 630 (1347; gamla
avskr.); alltså återigen skrivarinflytande från stadsnamnet2. Övriga kalm-namn har jag inte tillräckliga medel att säkert bedöma3.
47. Kassgarn E 4, nu på fast land i Strängnäs landsförsaml., Åker, Srml.: Kassgarn Gripenhielm Mälarkarta (1689),
Fischerström Mäl. 55 (1785), Kaskarholmen Kartan Pl. 3 hos
Tollstorp Beskr. om Srml. (1837) osv. Förleden är ganska säkert kase 'vårdkase'; märk att holmen legat nära inloppet till
Ellsundet (varom s. 158 n. 2).
Kinglarön (St. o. L.), holme (holmar) i Misterhult, Tunalän, Smal. Namnet hör troligen inte hit. Det bör nog ställas
ihop med östsv. dial. kingla 'vackla', kinglog 'vacklande, ostadig, lös' (Vendell Ordb.). Måhända har någon ostadig större
sten eller några vacklande lösa block varit namngivande. Eller
kanske har också kingl- haft den betydelse 'hinder, krångel'
som avljudsformen kangl- har just i Smal. (Rietz). En betydelse 'de besvärliga, krångliga holmarna' kunde fä sitt berättigande av den enl. GS och sjökort trassliga och trånga farleden mellan St. Kinglarön och land. Hurusomhälst kan namnet vara ombildning av ett plural! Kinglar(na). I den riktningen böra säkerligen Racklarna strax i närheten tolkas.
Korsgarn, liten gård (förr ett viktigt färjställe) i Vallby,
Trögd, Uppl., tar jag upp därför, att namnet fått plats i uppräkning av namn på -garn*. De äldre formerna äro: Korsgran
1

Beträffande läget jfr diplomet ifråga med SD 5,628.
Riktigheten härav stödes om man beaktar formerna för nuv. Kilmare,
Gladhammar, S. Tjust, Smal.: i Kilmarna, i Kilmarna Horn SD ns 1,419 (1405),
i Kilamara 423 (1405; avskr), i Kilamara 446 (1405). Säkerligen -mar.
3
Mig bekanta äro: Kalmare. Backaryd, Medelstad, Blek., Kalmarehult,
S. Vi, Sevede, SmäL, Kalmar, Åsheda, Uppvidinge, Smal. Holmen (holmarna?)
Kalmar utanför Nordmaling, Ångml. (Calmar Kartan hos Hiilphers Saml. IV,
1779) är snarast blott plur. av kalm. Ett Kalmarn i Vbott. fattas av Högbom Ymer 1912, s. 296 som -marn eller möjl. -arn.
4
Wrangel Tullgarn 5.
2
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Gripenberg Mälarkarta (1689), Korsgrans udden Kartan A 15,47
(c. 1690), Korssgran Salvius Upl. 247 (1741)1. Då tre garnholmar ligga strax utanför, är det ej sannolikt, att -gran uppkommit först genom förvanskning.
Kväkaren namnes Fischerström Mal. 97 (1785) bland Mälarens holmar och skär, utan närmare lokalisering. Jag har ej
lyckats identifiera namnets bärare. Det måste vara en helt
liten holme och säkerligen då intet -arn- (s. 145).
48. Käfvarn D 6, torp i Tibble, Håbo, Uppl.: Klefwarn
Jb 1761, 1764, Käfwarn Jb 17702. Det närmare läget har jag
inte kunnat utröna3. Troligen är det ett -arn, men förleden
kan jag inte tolka.
49. Kölan E 5, torp4 i Öfver-Selö, Selebo, Srml.: Kiölaren Srml. handl. 1624, nr 10, 1626, nr 5, Kölarenn Jb 16365,
Kiölartorp Humbla Spec. hist. de Ins. Sela [Prass. C. F. Georgii] s. 13 noten (1771), Kölan GS (1868), Kölarkällan (sedan
gammalt berömd offerkälla), Kolarn (angivet som folkets uttal!6)
Flentzberg i Fatab. 1909, s. 73. Namnet är ganska säkert ett
-arn, och det förefaller rimligt, att förleden är ett terrängbetecknande köl (isl. kjolr), ovisst likväl i vilken speciell betydelse
(jfr Rietz och Aasen). Utanför upptar Ek. ett Kölskar.
50. Labbarn D 4, nu på fast land, Ängsö, Ytter-Tjurbo,
Vstml.: Labbarn Kartan K 16,8 (1692), Labbaren (diplomatariskt?)
Klingspor o. Schlegel Engsö LIV (1710). Säkerligen -arn. Förleden är tvivelsutan fägelnamnet labb(e) (Lestris); jfr t. ex.
Labbkubb i Blidö (N om Svartlöga), Labbskär S om Sandhamn i Värmdö. Numera tycks fågeln knappt förekomma i
Mälaren.
1

I Reg. däremot Korssgarn.
Dessa former genom benägen upplysning från Kammarark.
3
I Lantmäteriark. upptas Kevan i Reg., men uppges inte för någon
enda karta.
4
Nu nedlagt. Det upptas icke pä det 1903 rättade bladet av GS, ej
häller pä Ek.
5
Dessa former genom benägen upplysning frän Kammarark.
0
Att tje-\\\\A åsyftas, är dock tydligt; jfr de äldre formerna.
2
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51. Lafvarö B 7, en gård på fast land i Edebo, Frösåker, Uppl.: Lafvar Riksdagsakter II. 1,159 (1567), LafuarRhezelius Fe 6, s. 165 (1635), LaWa Kartan A 3,28 (1640), Lawar
A 182,2 (1641) osv. Saknaden av n-former tyder inte på -arn-,
men däremot är 'holmens' utsträckning ock tidiga uppkomst
(se nivåkartan) en viss instans mot -har. Lafv- torde höra ihop
med det lave, m., söm påvisats i åländskan med betydelsen
'lågt och brett föremål, låg flat häll'1. Och i själva verket kan
namnet ju vara plur. av detta (jfr formen av 1640). Jfr Lafö
i Morlanda, Boh., med en flat högplatå.
52. Lambar udd och Lambar fjärden E 6, i Lofö, Färentuna, Uppl.: Lambar Fiälen Kartan A 1,14 (1630-t.), Lambare Fiälen A 1,88 (1630-t.), Lambar udd Gripenhielm Mälarkarta (1689), Lambaren (såsom namn på fjärden)2 Arenius De
antiq. insula? Fering. [Praes. O. Celsius] s. 2 (1751) osv. Troligen -arn. Förleden är lamb 'lam'.
53. Leda rön F G 6, holme i Mörkö, Hölebo, Srmt.: Leedaröön, Leedaröns Deel Kartan I 11,179-iso (1687),Ledarn 198,23(1600t.?), Ledar-öhn 1 98,14 (1727) osv. Säkerligen ett Lidharn-, där
förleden väl är samma ord som fsv. lidh 'sida', no. dial. led,
lid. t. 'Side, Kant' Aasen, isl. hli!), t. 'Side af det menneskelige Legeme, Side, Kant' Fritzner2. Det är frestande att tänka
på en betydelse 'sluttning', vilket skulle föra oss närmare det
gamla lidh. Detta skulle dock kunna föreligga blott om man
får anta äldre slutledsbetoning med mycket tidig omkastning.
Men då får man göra samma antagande för det gamla namnet på Kungsholmen: Lidh-wrni (tidigast litherna SD 2, 60,
1288, lldcernum 238, 1297), där också e träffas i senare tid,
samt för det därmed identiska namnet Helgeandslederna, torp
under Clara kloster, lika med (eller del av?) Unnaröra (jfr under Danderyd). — Förledens närmare innebörd måste bestämmas genom terrängstudier.
L i n d a r ä n g e n vid Ladugårdsgärdet, Stockholm, kan dölja
1
2

Solstrand i Brages årsskr. 1909, s. 103.
Jfr t. ex. Saxarn — Saxarfjärden.
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ett Lind-arn, som då hade varit namn antingen på den i gamla
tider kringflutna höjd, där nu 'Borgen' ligger, eller på skogshöjden i N, då denna var holme; jfr nivåkartan. Emellertid
kan ju ock gen. sing. av lind ingå i namnet.
Lingarö, ö i Tuna sn, n. Hals.: Lingharffwe, Lingharue[!]
Hist. handl. XIII. 1,177 (1565), Lingarne (många ggr) Medd. fr.
Nord. Mus. 1902, s. 171 (1574), Lingarn Kartan M 48,8 (1698),
Lingarö Broman Slota baba 44 (1733) osv. Namnet är ett Lingarn, möjligen Ling-garn, där förleden är Ung, lyng, ljung, i
bet. 'ljung' eller möjligen 'små risiga växter'.
Ljugarn, gård med kalkbruk på en utskjutande udde i
Ardre, Gottland. Uttalet uppges som Ljaugan1, och man säger 'på Ljaugan'1. Att förleden är ett liugh-, vinner väl ett
visst stöd däri att två små (på GS obenämnda) holmar i Ålem
sn, Smal., strax invid Ekö SO om Pataholm, av Rhezelius
Fe 5 (1634) kallas Liugholmarnd1. Jag finner överhuvud knappt
någon annan stam att knyta an till än *leuy 'ljuga'. Denna
kan betyda 'svika, bedraga'. Skulle det vara fråga om 'de (för
sjöfararen) bedrägliga, opålitliga kobbarna'. Ljugarn ligger icke
högt över havet, har först i senare perioder framträtt därur3,
och den kan då på sin tid ha varit en förarglig klippa. Väsentligen samma realtolkning bleve det, om man finge fatta
liugh- som 'dölja' (i överensstämmelse med tolkningen av got.
liugan 'taga till äkta' hos Grimm Deutsche Gr. 2,88, 1826);
alltså 'blindskäret'? — I Dalarna finns en sjö Ljugaren. Kan
det vara 'den försåtliga'?
54. Logarn E 4, nu på fast land i Aspö, Selebo, Srml.:
Logarn4 Jb 1635, Logarenn Jb 1637, s. 145 v. Detsamma säkerl.
Lågarn Dalin Hist. 1,145 (1747) angivet som vik. Förleden är
flertydig — i sammanhang därmed efterleden tvetydig (-arn 1.
1

Turistfören.s årsskr. 1898, s. 415. — För assimilationen av r n j h g a n
'garn', batganä 'båtgarnet' Landsm. III. 2,22 (Rone-trakten).
2
Däremot är det väl försiktigast att inte räkna med liughnce&s SD
4,534 (1336), nu Ljungnäs i Ryssby, N. Möre, Smal.
3
Se Munthes förut cit. kartor.
4
Över o ett snett streck, säkerl. dock utan betydelse.
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-garn) —; säkert kan inte ens anses, att icke någon kons. försvunnit före g. Frågan bör lämnas öppen, åtminstone tills terrängstudier gjorts.
55. Lågarö CD 8, nu på Rådmansö, Frötuna o. Länna
skpplg, Uppl.: Lågarne Riksdagsakter II. l,4io (1571), Lågarn
Jb 1636, s. 348, Lagarna Kartan A 182,i (1600-t.). Förleden
är adj. lägh(er) 'låg'.
56. L å n g g a r n C 8, nu på fasta land ONO om Norrtälge stad, Frötuna och Länna, Uppl.: Longarns Engen Kartan A 12,63 (c. 1687) osv. Förleden se nr 59.
57. Långarnö D 5, gärd i Villberga, Trögd, Uppl.: UR
lakarni Långarnöstenen' (c. 1060), i Langarnum RAP nr 79
(1352), i Langharnom SD ns 2,102 (1409), i Langarnom 299 (1410),
415 (1411). Förleden se nr 59.
58. Långgarn F 7, Inngipi, ö i Ö. Haninge, Sotholm,
Srml. Förleden se nr 59.
59. Långgarn FG 6, Ihugåq (-gatij, holme i V. Haninge,
Sotholm, Srml.: Långgarn Westerin i Bidr. t. Srml:s ä. kulturh.
9,ii7 (handl. fr. 1692), Kartan A 185,34 (1716), A 182,15 (1739).
— Förleden i alla dessa fyra är adj. lang(er) 'lång'.
60. Löparön D 8, holme i Länna, Frötuna o. Länna
skpplg, Uppl.: Löparne Jb 1636, s. 332. Första leden är nog
den stam löp- (isl. hleyp-, egentl. kausativ till hlaupa) som
åsyftar barkens avskalande från träden (till boskapsfoder, garvning 1. till underlag vid tjärbränning2); men det är ovisst om
här ingår verbalstammen eller ett subst. (jfr fsv. barkalöp(a) t.,
samt sv. dial. löp, m.' barken som avskalas'). —Ett finl. Löparöö
i Sibbo sn, Nyland, namnes hos Hausen Bidr. t. Finl. hist. 4,377
(1569). Där föreligger kanske samma namn. Eller nom. agentis?
61. Lötaviken D 8, enl. Ek. fjärden S om Rådmansö
kyrka, Frötuna o. Länna, Uppl. Hit hör: Lötareholmen, Lötar
Fiählen Kartan A 27,258 (1717—18). Jag tänker mig elt Lötarn-, där förleden är det bekanta, i ortnamn ej ovanliga, fsv.
1

Se senast v. Friesen Uppl. runst. 62.
• Jfr Rietz 394 b.
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löt, t. 'mark, fält', sv. dial. löt 'en liten ouppodlad gräsbevuxen dal mellan åkrar, hvilken begagnas till bete eller att först
afmeja till grönfoder, betesmark, utmark, utjord' Rietz, no. dial.
laut, t. 'en Fordybning i et Landskab, en liden Dal; en Egn,
en Straekning, isaer omgiven af Bjerge' Aasen.
Majsgarn, se Mäjsgarn.
62. Medarön F 7-8, gammalt namn på Skälsmaraön,
Ingarö kapellförsaml., Värmdö skpplg, Uppl.: Medaröön Kartan A 182,i (1600-t.), Maderö(ö)n 182,5, 7 (c. 1700?), Madar
Öön A 184,62 (1703). De senare formerna äro säkerligen förvanskningar. Ordet mad, varpå man vid dem närmast tänker,
är för övrigt ett utpräglat götiskt ord, åtminstone i senare tid.
Jag förmodar i Medh-arn det gamla mtd 'märke'; jfr sv. dial.
(majd,) mej, me(d) 'märke för fiskare för att bestämma och
uppleta fiskplatsar i hafvet, hvilket sker genom insyftningar på
berg, torn, stenar' Rietz 425 a, no. dial. mid 'Med, Maerke,
hvorved man kan kjende et Steds Beliggenhed el. gjenfinde et vist
Punkt, isaer paa Seen' Aasen. Samma ord torde snarast ingå
i Medholmen i Singö, Väddö o. Häfverö, Uppl. (i Midholm [2
ggr] SD ns 2,65, 66, 1408, i Midholma [3 ggr], I Midholmce
66, 1408). Men det är svårt att skilja sådana namn från dem
som innehålla mlo- 'mitt-, mellan-'. Till dem torde, även av
topografiska skäl, böra räknas Medholmen, Vallby, Trögd — om
nu denna tillfälligtvis från en äldre karta antecknade form har vitsord emot Mälholmen G S, Sjökortet, Mellholmen Ek. — Ett Medharn finns vid inloppet till Gäfle, Meharen utanför Häls:s kust.
63. Mesaren F 2, holme i St. Mellösa, Askers, Nke:
Mesaren Toringh L.-C. 4 (1688), Biurman Ch. ö. Nerike (17'45),
Hermelin (1803). Kanske -har(en), fastän holmen inte är så
alldeles obetydlig (jfr s. 145). Vid förleden ligger det nära att
tänka på fågelnamnet mes (no. dial. meis), men jag tror knappt,
att folket kallade en holme efter en så liten och populärt sett intresselös fågel1. Snarare bör man tänka på något av de andra
båda mes: 'korg som bäres på ryggen' eller 'penis tauri', det
1

Jfr dock Hellquist Sjön. 1,399.
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senare just upptecknat från Nke (Rietz). Namnet vore kanske
dä ett jämförelsenamn, syftande på 'puckeln' på n. sidan1, resp.
på den långa, rel. smala sträckningen åt V från en bredare
bas. Men även andra möjligheter föreligga (t. ex. uppkomst
ur *Midhs-haren, -arn-; jfr nr 62). Jfr även nr 66.
Mjölaren namnes som Miölaren Fischerström Mäl. 94
(1785) bland Mälarens skär. Jag har ej kunnat identifiera den.
Men säkerligen är det ett har(en); jfr s. 145.
64. Morgarn (GS; Mörjaren Ek.) C 8, nu på fastland
i Frötuna, Frötuna o. Länna, Uppl.: Morgarn, Morgarns-udden Kartan A 103,22 (1820). Kanske man kan utgå från ett
Mor-garn, där förleden är sv. dial. mor (öppet o), n. 'hög av
sönderkrossade ting, avfall, skräp, osv.' Rietz, Vendell, i Askersmålet mvr 'moras, skräp2,' no. dial. mor, n. 'en muggen el.
smuldret Masse, f. Ex. om gammel Fisk'3. Formen Mörjaren
kan tolkas dels som vittnesbörd om att det verkligen är öppet
o, dels som en riksspräkisering av ett genuint rg till rj, efter
mönstret av sådant som dial. järg — rspr. ärj. — Det bör nämnas, att Morgarnsudden haft vårdkase.
65. Märrarön E 4, nu på fast land, Öfver-Selö, Selebo,
Srml.: Måraren eller Marboöhn (säkerl. fel för Mår-) Gripenhielm Mälarkarta (1689), Måraröhn Kartan I 22,36 (1600-t.?),
Morarcea Humbla Spec. hist. de Ins. Sela [Prass. C. F. Georgii)
s. 12 (1771), Måraren Fischerström Mäl. 93(1785). Förleden
är rimligtvis = nr 64. Skrivningen å lägger så sent knappast
hinder i vägen. Kunde man eljes tänka på mår- <madr- 'mara'4?
Som bekant spelade maran i sht fordom en stor roll för färg1

Jfr Hellquist a. a. 1,40» (i fråga om sjön Meslången).
Borgström Askersmålets Ijudl. 52.
3
Man märke likväl ocksä, frän Uppl.: morg, n. 'smolk, något smått,
söndergnuggad! eller söndertrampadt', morga 'träget och sträfsamt, men senfärdig! sysselsätta sig med smäarbete' (Rietz 444 b, 445 a). Jfr Morga i Alsike, Erlinghundra?
4
Jfr MqSruvelUr m. fl. ortnamn i Norge och pä Isl. (Fritzner2 under
maöra, NO 5,344, 16,211).
2
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beredning. Med den senare tolkningen bleve dock Mårbosvårare att förklara.
66. Mäjsgarn (Majsgarn) F 7, mr.jsguq, (måhända dock
ej fullt genuint), holme i Ö. Haninge, Sotholm, Srml.: Mäiskarn Kartan A 185,34 (1716), Maiskam A 182,15 (1739), Mäiskarn (1700-t.)1 osv. Diftongen tänker jag snarast såsom utvecklad ur det t;a som i n. ö. Srml. kan representera gammalt
e > (a?i)-. Vi skulle då åter ha ett mes-, liksom sannolikt vid
Mesaren. Men innebörden behövde ej vara densamma, särskilt om namnen icke i övrigt skulle tillhöra samma typ. Holmens form, som för övrigt kan ha undergått betydande förändringar, inbjuder inte, sådan den ter sig på kartan, till några
bestämda gissningar.
67. Mäsgarn F 7, mu?gaii (-gq>i), holme i Muskö, Sotholm, Srml.: Mäskarn Kartan A 185,34 (1716), A 182,15(1739),
Messgarn Kartan I 26",i77 (1742), Mäskarn Geringius Charta
ö. Srml. (1743). Om den nutida uttalsformen är ursprunglig,
ligger det nära att jämföra Märsö, Enköpings-Näs, Åsunda,
Uppl. Jag kommer likväl inte till någon acceptabel tolkning
av mars-. Det är emellertid rätt antagligt, att ,y beror på sekundär konstruktion i känslan av att det var 'det rätta'. I det
närgränsande Sorundamålet har rs gemenligen blivit s(s) n . Att
efterleden är -garn, är troligt på grund av det ytterst nära
grannskapet till den ungefär lika höga Vitsgam.
68. Mört arö (Öster- och Väster-) A 7, ostirmiitfan, nu på
Gräsö, Frösåker, Uppl.; östermörtare Jb 1636, s. 4704, Össermortaf!], wästermorta Rhezelius Fe 6, s. 252 (c. 1638), Wäst
Mörtarne. Öster Mörtarne Kartan A 182,i (1600-t.). Förmodligen fisknamnet mört, alltså 'holmen, där man får mört'; jfr
Mörtö i Häverö och Mörtö i Sotholm, Srml. Påpekas böra
dock de dunkla Mörteberget i Hålanda, Ale och Mörtaklätten
1
2
3
4

Tyvärr har jag här försummat att anteckna kartsignaturen.
Ericsson Srml.s folkmål 108.
Ericsson a. a. 135. Jfr exempel pä sådant sekundärt ,>• Därs. 136.
Den dä nämnde Olof Suartsson är 'Nybygare'.
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1

i St. Lundby, Vättle, båda i Vgtl. Det är möjligt, att där döljer sig ett namn på växten Spiraea ulmaria2, och det vore då
frestande att se detta i Mörtlösa, S. Lars, Ögtl., vars äldsta
former äro de myrtuleso SD 4,78 (1328), Jn mertalaso 5,ti7
(1342). Där kan i alla händelser näppeligen fisknamnet ingå.
69. Nastaren (GS oriktigt Bastaren) F 2, liten holme
i St. Mellösa, Askers, Nke: Nastaren Toringh L.-Ch. 4(1688).
Med stor sannolikhet -har(en); jfr s. 145. Förleden är mig
dunkel. Skulle den kunna sammanhänga med fgutn.wc.^'häkta,
spänne'? Eller skulle det rätta vara Näst-haren 'den närmaste
kobben'3?
Nemnarö, se Nämmarö.
70. Norrgarn C 7, gård i Bladåker, Närdinghundra,
Uppl.: in norgarnum SD 5,315 (1344), in norrogarn 332(1344),
i Norgarne RAP nr 748 (1366), nörregarn Uppl. handl. 1543,
nr 12, norregarn, nårregarn 1544, nr 6, Norrgarna Salvius
Upl. 197 (1741) osv. Här är ett av de ytterst få fall, där
man kan känna någon ovisshet om huruvida det icke kunde
redan från början vara fråga om garn 'smalt vattendrag'4. Vi
ha ju ett sådant Garn alldeles intill (se s. 133). Jag tror det
dock inte, dels på grund av terrängbetingelserna (se nivåkartan) dels på grund av närheten till Rungarn (nr 85). Men
associationen bör ha legat nära. Förleden är väderstrecksbeteckningen norr-, älst troligen i stamform. Det får alls inte
anses säkert att namnet står i motsats till Södergarn i Estuna
(nr 113).
71. Nåtarö G 7, ndtjarö, holme (nu stor ö) i Ösmo, Sotholm, Srml.: nutarn Nav. Dan. (c. 1250) osv. Förleden är nut,
not 'nöt', vilket även eljes ingår inte minst i önamn: Nuttö i
1

S O A 2,157, 13,129,

2

Jfr SOA a. st.
3
Kunde a rent av återge ti? 1 Askersmålet heter mest mast (Borgström a. a. 45). Dä nästa har a? (Därs. 19), kunde detta möjl. vara analogiskt; jfr dock hastar (s. 45), vastashnavAr (s. 46).
4
Jfr O r ö n g a r n samt nedan under Svinngarn, V e n n g a r n .
Fornvännen 1914.

12
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Börstil, Uppl., nuijf (nute SD 2,44 1288, no, 1291), Nåtö i åländska
skären, nofn\ Nötö(?) i Döderhult, Smal., osv.
72. Nämmarö (Nemnarö GS) D 8, holme i Länna, Frötuna o. Länna, Uppl.: Närmaröö Kartan A 29,38 (1709), Nimmerön A 182,8 (1700-t.?). Formerna äro för få, unga och vacklande för att läggas till grund för en säker etymologi2. Möjligen är namnet släkt med de trots Hellquists förklaringsförsök 3 dunkla sjönamnen Nimmern och Animmen. Att det är ett
arn-namn, gör grannskapet till Löparö och Siarö i viss män
troligt. Eljes ligger det nära att tänka på ett *Nämbre (1. nämare osv.) ö(n) 'den närmare liggande ön'. Den bebodda Väringsö intill kunde vara utgångspunkten för namngivningen.
73. Padan C 6, gård i Stafby, Oland, Uppl.: i padarne
Uppl. handl. 1545, nr 1, Padan Kartan A 28,167 (1708). Jag
vägar inte frånkänna det älsta belägget vittnesgillhet; men den
kan ju beteckna en pluralform. Stammen pad- är här knappast det padhi 'ådal', som Hultman uppvisat4. Gården ligger
på en höjd; visserligen ej så långt ifrån en bäck, men denna
tycks alltid ha varit obetydlig. Efter all rimlighet är stammen
däremot densamma som i Norrpada skärgård. I detta ser v.
Friesen5 ett namn som kommit in från de holländska och lågtyska segelbeskrivningarna och sjökortenr'. Det synes mig rimligare att knyta an vid följande sv. dialektord: padä, t. 'nästan
bar fläck i en sädesåker' (Srml.) G. Ericsson i Bidr. t. Srml. ä.
kulturh. 3,78; padä, v. 'gå ojämnt och ostadigt'; padä ut, padä
åv: 'delvis gå ut, vara ojemn, om säd', padä ut: 'kafla ut, baka
1

Solstrand i Brages årsskr. 1909, s. 107.
Formen på GS kunde fä ett visst stöd av Nämnön i Götlunda, Glanshammar, Nke.
1
Sjön. 1,428, 769 f.
4
Xenia Lideniana 176 ff.; jfr ytterligare Karsten i Namn o. bygd 1,
119 ff.
•' Hos Bråte i Ark. f. nord. filol. 16,177 not 1.
2

fi
Detta namn har Karsten a. st. lämnat obeaktat.
jande nämnda sv. dialektorden.

Likaså de i det föl-
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tunt bröd' Därs.; padugr, adj. 'ojemn, genom såning eller sjukdom, om växande säd' Därs. (jfr Rietz). Grundbetydelsen torde
här vara 'slät yta, bar fläck'; padug (om säd) är dä egentl.
'som visar bara fläckar', därför 'ojämn'. Det synes mig antagligt, att ordgruppen är lån från finska paato, gen. paadon 'bred, platt sten, häll'. Kanhända har lånet varit förbundet med kvantitativ substitution på svensk sida (pädhför päd-) 1 .
Pelarne sn i Sevede hd, Smal.: in pilernom SD 4,177
(1330), ecclesie pylernum 5,i9i (1343) osv. Namnet är ett -cernl,
n. (jfr s. 131).
74. Pinnaren F 7 , skär i Ingarö, Värmdö skpplg, Uppl.:
Pinnaren Kartan A 184,62 (1703). Säkerligen är detta den rätta
formen gent emot Spinnaren Ek. Troligen är det -har(en);
jfr s. 145.
75. 'Plogarne' D 6: Engen Plogarne utmärkes Kartan A
11,66 (c. 1685) såsom lydande under Killinge i S:t Pers, (nu) Ärlinghundra, Uppl. Det är icke troligt, att namnet blott är plur.
av plogh(er). Däremot kan det knappast vara annat än detta
som ingår som förled. Det har då snarast någon syftning
på terrängens form (kilform?). Ordets förekomst i en så gammal namntyp visar, att det näppeligen kan vara ett lånord —
såsom man särskilt förr ofta antagit —, om icke av mycket
gammalt datum2.
76. Plogarn E 4, på Aspön, Selebo, Srml. Namnet är
detsamma som nr 75.
77. Raggarö B 8, ragåi\p, ragarim, ö i Börstil, Frösåker,
Uppl.: Ragarnö(ö) Jb 1636, s. 465, 473, Raggarn Rhezelius
Fe 6. s. 131 (1636), Ragaröö Därs. s. 251 (c. 1638) osv. Förleden bör kunna vara radh-, ragh- eller rav-, och tolkningsmöjligheter föreligga kanske vid alla tre. Men jag har inte
1
Huruvida sv. dial. pada, f. 'till torkning utbredt gräs' Rietz (frän
Uppl.) hör hit, vägar jag inte yttra mig om. (Rietz för det till fi. paahdan
'torka.')
2
Jfr Kluge Et wb.~ under pflug.
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medel att välja, så mycket mer som ön måste ha betydligt
växlat gestalt sedan sin uppkomst.
78. R a n g a r n ö C 8, råugiuip, nu på Väddö, Väddö o.
Häfverö, Uppl.: i Ranagarna, i Ranagarnom SD ns 2,t65, 166
(1409), Rannegarn FSS 132,73 (1493), Rangarna Rhezelius Fe
6, s. 169 (1635), Rangarn Jb 1636, s. 406. Två formella möjligheter synas mig föreligga: antingen en gammal stam hran-,
densamma som föreligger i nyisl. hrani 'a blusterer' (som personnamn redan tidigt styrkt)1, hranalegr 'rude', betydelsen vore då
ungefär 'den blåsiga holmen' 1. 'holmen, som vågorna slå emot'
(jfr då Aggarö?, Bokaren); eller är det ordet rann 'hus' (i
ransaka; jfr Husarön). Då namnet från början kan ha haft
efterledsbetoning (jfr Raggarö), ger skriftens n eller'«« intet
säkert besked om den ursprungliga kvantiteten.
79. Rankarö D 9, ra»karq, holme utanför Rådmansö,
Frötuna o. Länna, Uppl: Ranckarön, Rankar Fjerden Kartan
A 182,15 (1739). Detta är ett av de fall, där det är verkligt
svårt att bestämma sig för -arn- eller -har (jfr s. 145). Om
förledens betydelse kan jag, då öns form inte nu synes ge ledning, blott gissa på att det skulle kunna hänga ihop med det
från Srml. antecknade adj. rank 'grof, sträf Rietz. Annars hör
det väl på något sätt till stammen rank- 'vackla, vara ostadig'
(jfr under Kinglarön), som väl är densamma som kan betyda
'något långt och skrangligt'2.
80. Refvegarn E 2, uppges som det gamla namnet på
Ravaldsborg i Herrängen SO om Arboga hos Bergström Arboga krön. l,i f.3 Förleden är snarare rif 'rev i sjön' än ref
(<*rceif; jfr no. dial.) 'rev att fiska med'. Ty det förra torde
finnas i det rätt närbelägna Räfsgarn (se detta).
81. Regarn G 6, holme i Sorunda, Sotholm, Srml.: Regarn Kartan A 185,34(1716), Regarnsholm 1 98,14 (1727), Regarn
1
2
3

'Den uforsigtig fremfusende' F. Jönsson i Aarböger 1907, s. 251.
Jfr Falk o. Torp Et. wb.
Om ev. andra nu försvunna -garn i den trakten se s. 140 n. 3.
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A 182,15 (1739) osv. Troligen samma förled som nr 80. Jfr
(?) Reskär i Gryts skärgård, Ögtl.
Remmarö (Remröd GS), gård i St. Malm, Oppunda, Srml.:
i Remaredhe (2 ggr) HSH 28,380 (1400). Hör ej hit.
82. Resarö E 7, holme i Ö. Åker, Åkers skpplg, Uppl.:
in insula Risarnum SD 2,39i (1303), in risarnum 5,330 (1344),
Reszaröön Gust. I:s reg. 11,143 (1536), Reserönn Uppl. handl.
1572, nr 10, Resaröön UFT 5,172 (1612) osv. Förleden är
svaga rotstadiet av stammen reis-, och betydelsen fås med sannolikhet fram genom jämförelse med no. dial. ris, n. 'Reisning,
Opstaaen; Storrelse, Omfång, Optagelse af Rum; en Forheining, Jordryg, Bjergryg, det heieste Punkt af en Vold eller
Bakke' Aasen, risa, v. 'tiltage i Haide, råge stadigt mere op,
optage stedse mere Rum' Ross. Öns toppar äro bland de
högsta vida omkring, och den högsta av dem ligger 169 fot
över havet (GS).
83. Roddarne B 7, rédsintr1, gård i Hökhufvud, Frösåker,
Uppl.: in rodarnum SD 3,270 (1316), i Rådarne Uppl. handl.
1545, nr 1, Rodarne Rhezelius Fe 6, s. 137 (1636). Första leden är det i namn på skär mycket vanliga adj. rödh(er), som
då syftar på bergets färg. å och o äro försök att till riksspråk
översätta det (sekundärt uppkomna) öppna ö. Det långa d
beror på en yngre, icke minst i sammansättningsfog rätt vanlig kvantitativ förskjutning (jfr s. 167 n. samt under Sladdarö).
Rommarö, holme (med gården Römora!) i Västerljung,
Hölebo, Srml: Romora Liljegren Saml. af Permbr. 14 (1383),
Rwmoro SD ns 2,204 (1409). Namnet angår oss ej.
84. Rottnaren (Rottnan) G 4, liten holme i sjön Långhalsen vid gränsen mellan Årdala i Villåttinge, Husby-Oppunda
och Bettna i Oppunda, Srml.: Råtnan Kartan I 5",i6 (1684), Råttnaren I 19,ii9 (1714), Råtnaren I 19,130 (1714) osv. Antagligen
ett -har(en); jfr s 145.
85. Rungarn C 7, gård i Bladåker, Närdinghundra, Uppl.:
1

Man kan tveka, om i första stav. bör sättas n. liksom huruvida i de
båda sista a.
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in rungarnum SD 5,315 (1344), Pungarna Salvius Upl. 197
(1741) osv. Vi måste här säkerligen röra oss med gammalt
u i förleden. Denna kan då vara ett mn-, varvid man järnföre fornno. mn, n. 'Banke af Sten, som danner Graensen mellem to Vande, men ogsaa saetter dem i saadan Förbindelse
med hinanden, att deres indhold kan tobe ind og ud, frem og
tilbage efter Omstaendighederne, til samme Tid som den gjer
Tjeneste som en Bro for Fodgjaengere' Fritzner2 (förra delen
av definitionen skulle kunna passa oss bra), no. dial. run, n. 1)
en Hob av tosrevne, sammenkastede Ting; 2) en fremstyrtende
Masse; isaer om lis, som en Stram torer med sig eller driver
op paa Elvebredderne; 3) Brag, Larm af noget som styrter ned.
Men man kan också tänka på ett rann-, med samma stam som
i fsv. runne 'buske', isl. runnr 'Busk, Klynge af flere Skud,
som ere oprundne af samme Rod, tilligemed den Grund som
daekkes deraf Fritzner2.1 Jag tror mig kunna påvisa båda de
nämnda ordstammarna i uppl. ortnamn, rim torde ingå i Runsa
i Ed, Sollentuna. Detta visar en del konstiga skrivningar, men
den äldsta är in Runusum SD 3,137 (1313), jn runnusum skrivs
639 (1324). Topografin visar, att Fritzners definition på run
ovan i väsentliga delar bör passa (resp. ha passat), runn- åter
ingår väl i Runnö strax S. om Runmarö i Värmdö, Uppl. Detta
kunde vara en direkt parallell till Rungarn. — Jag tillägger, att
det i värt önamn inte kan vara fråga om adj. rund, redan därför att detta är ett yngre lånord till nord. språk.
86. Rungarn G 7, nu försvunnen gård (?, jfr strax) på
Muskö, Sotholm, Srml.: Rungarn Kartan A 185,34 (1716), A 182,15
(1739), Rungaren Geringius Charta ö. Srml. (1743). Enligt uppgift från Kammarark. har namnet inte stått att finna i Jb, trots
undersökning av tjugu stycken 1540—1825. Sammanhänger
detta med jordenaturen? Eget nog förekommer namnet inte
häller i Westerins sockenbeskrivning. Är det inte samma namn
som nr 85, komma likväl samma tolkningsmöjligheter i fråga.
1

Detta ord synes på vissa häll ha påverkat ordet rönn.
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Beläggens ungdom gör dock, att man här även får räkna med r'én<*hraun- 'stenig terräng' o. d. samt möjligen rön- <reyn- 'rönn'1.
Runmarö, ö i Värmdö, Uppl.: rudmi Nav. Dan. (c. 1250),
Rothmo SD 2,56 (1288), Rodma, Rodma, Skaeparodma; [skall
vara Skarpa-] 56 (1288; annat dipl.), Rothmo si (1289) osv.
Namnet hör ej hit. Ombildningen har utgått från en bestämd form på -an, som fortleva! jämte den uppsnyggade
på -ö. I Uppl. handl. 1545, nr 11 skrivs namnet också rumän,
-an har fattats som 'rätteligen' ett -am, och i sällskap med de
gamla -arn har namnet så blivit -arö. — N om Utö i Sotholm
finnes V. och Ö. Runmaren rhnmuii (-mai(), rätt små holmar.
De ha näppeligen (i allo) samma förklaring. De äro -har- eller,
kanske än troligare, -mar, vilket ej är främmande för önamnsbildning.
87. Räfsgarn E 4, holme i Sundby, Ö. Rekarna, Srml.:
Räfsgarn Kartan A 182,io (1600-t.?). Topografien ger skäl lill,
att trots ä, vilket kan vara en upplandism, främst tänka på
gammalt riv 'rev i sjön'. Det är även ur andra synpunkter
mer tilltalande än att här söka djuret räv. Som analogier, både
till form och betydelse, nämner jag Räfsnäs, udde med rev
utanför vid Trälhavet i Värmdö, Uppl., Räfsholmen i Färentuna sn o. hd (troligen hit)2.
Romaren i Gäflebukten, Gästr., är så pass stor, att man
a priori kan vilja tvivla på att det (som sina grannar) är -har(en).
Också äro de gamla formerna: Römalen Kartan P 55,2 (1664),
Röömalen P 55,4 (1672), Römaln P 55,8 (1747).
88. Rörgarn E 2, mycket liten holme i Götlunda, Glanshammar, Nke: Rörgarn Toringh L.-C. 3 (1688). Denna är
den minsta av alla holmar på -gam\ Förleden är väl rör
'stenhop, stenrös osv'.
1

Ex. pä att äldre Rgn- i yngre tid uppträder som Run- ger Hellquist
Sjön. 1,512.
2
Däremot troligen icke Räfsten jämte Vargskäret SO om Qräsö, Frösåker, Uppl.
3
Angående i vad män litenheten här kan ha betydelse för det kronologiska se s. 141.
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Rösarne, gård i Lerbo, Oppunda, Uppl.: ij rössena Srml.
handl. 1551, nr 11, i Rösene1 1559, nr 17, i Rösene- 1560,
nr 21, Rössern Jb 1636, s. 185 v. Namnet angår oss således ej.
89. Salarö C 8, var namnet på en ort i Väddö, Väddö
o. Häfverö, Uppl: 'Een vtiordh i Salarö' Hist. handl. XIII, l,4i
(1562), uttryckligen angiven som liggande inom 'Wäddö sochnn'.
Jag kan inte identifiera orten3. Formen utgår troligen från ett
Salarn. — Samma förled väl i:
90. 'Jn salaeganum' B 7, en ej identifierad ort, som SD
2,no (1291) namnes mellan Anno i Valö och Vattensta i Skefthammar. Den bör ha legat nägonstädes i närheten av dessa
— den bristande ordningen överhuvud i dokumentets uppräkning av orterna gör ett noggrant bestämmande omöjligt. Jag
måste anta, att det är ett -garn*. Förleden bör vara ett terrängbetecknande sal-, troligen identiskt med ett sal-, som är
vanligt i ortnamn, men varom säkerligen ännu återstår mycket att skriva. Det synes nämligen ha flerfaldig upprinnelse.
91. Saltarö E 7-8, gård på Värmdön, Värmdö skpplg,
Uppl.: i Saltarne UFT 5,165 (1603), Saltaröö Kartan A 1,123
(1630-t.) osv. För att säkert avgöra, vad salt- syftar på, fordrades en monografisk undersökning av de talrika ortnamn,
där ordet ingår: Saltängen, Salta, Salta, Saltskog, Saltö osv.
Dels tycks det vara fråga om saltkokning ur tång eller av sjövatten, dels om ett salthaltigt myrhål 1. dyl.5, dels kan man
slutligen i vissa fall tänka helt enkelt på 'sumpmark, vattendränkt äng' 1. dyl. (såsom vid sylta)'".
92. Saxaren (St. o. L.) E 7, sälsaii, holme (holmar) i
Värmdö sn och skpplg, Uppl.: lill-Saxaren Kartan A 182,i
(1600-t.), lil. Saxaren. St. Saxaren A 182,3 (1600-t.?) osv. För1

över se år nämligen ett långt förkortningstecken; ena?
- Frän n utgår nämligen ett förkortningstecken; ena?
3
Den kan icke vara = nuv. Salnö. ty detta heter Salna (oriktigt står
Salua) SD ns 2,186 (1409) och synes även åsyftas med salne Rhezelius Fe 6,
s. 169 (1630-t.).
4
Skrivningen kan sammanhänga med tillvaron av supradentalt n i bygden (jfr Hesselman Sveam. 52).
•'• Jfr Fritzner2 under salt, Rygh NG Indi. 73, Ross Ordb.
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leden är sax- i den betydelse 'klippa, sten' som visserligen är
utdöd i litterär tid ock ej tycks kunna uppvisas från levande
mål, men som säkert funnits (jfr lat. saxum) och som tycks
ha fortleva! tämligen länge; den förekommer nämligen i vissa,
relativt ej särdeles gamla ortnamn. Till sådana yngre hör emellertid sannolikt icke det förevarande (jfr s. 139 n. 6).
93. Saxaren E 8, holme i Möja, Värmdö skpplg, Uppl.
Det är mera ovisst, om också detta är ett -am- (jfr s. 145).
Förleden säkerligen = nr 92.
94. Saxgarn E 3, holme i Rytterne, Tuhundra, Vstml.:
Saxgarn Gripenhielm Mälarkarta (1689), Saxgarn Kartan A
182,12 (1600-t.?)1. Förleden är samma sax som vid nr 92.
95. Siarö D 8, sl_ati (-aii), holme i Ljusterö, Åkers skpplg,
Uppl.: i Siarnom SD ns l,45i (1405), Säyarne Jb 1636, s. 333,
Siarn Gripenhielm Uppl.-karta (1689), Kartan A 182,i (1600-t.).
Den första formens ålder förbjuder oss att tänka på bortfallet
dh mellan vokalerna. Lösningen ger oss öns topografi. Mitt
på ön ligger en insjö. Den är nästan runtom omgiven av höjder och har således funnits sedan långt tillbaka (antagligen var
den då större åt Ö). Det är denna sjö som föranlett namnet
'!:Sde-arn- 'holmen med sjön'. Därav har i uppländskan enligt
min tanke fullt ljudlagsenligt (och ulan att accentreduktion
varit villkor) blivit Sl-arn--.
Sinnaren, se Synaren.
96. Skalkaren F 7 (namnet är upptaget på Sjökortet), liten
holme V om Ornö, Sotholm, Srml.: Skalkam Kartan A 185,34
(1716). Ganska säkert ett -har(en); se s. 145.
1

Här benämnas så tvä holmar, med en annan emellan. Men jag har
inte vägat behandla dem som skilda namn.
2
Jfr Hesselman Spr. o. stil 5,116 (som dock, så vitt jag förstår, likställer denna utveckling framför vokal med den senare uppl. diftongeringen),
Kock Sv. ljudh. 1,151, Swenning Samnord. m 127, Lindroth Bureus 151 n. 1.
Vi ha här således ännu ett fall, som kraftigt stöder ljudlagen. Ett likartat
fall är Siende (hd i Vstml.), varav jag ger följande urval av former: Seunda
Vstml. fornminnesförs årsskr. 3,58 (1371), Sewnda RAP nr 2072, 2073 (1385),
Siwndha nr 3114 (1400), Seanda SD ns 1,55 (1401), 431 (1405), Sighinda
Bellander Vstml.s här. 13 (1440), Sionde Därs. 0492), SiwendhoDärs. (1500).
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Skarfvarstenarna är enligt Ekström Beskr. ö. Mörkö
sn 26 (1828) namnet på de två små skären Ö om Uggeltorp pä
Mörkö. Snarast föreligger samma ord som no. dial. skarv, n.
'en nogen Klippe, et Bjerg hvorpaa intet voxer' Aasen. Då
får man väl antingen tänka på ett äldre namn Skarfvar, som
vore plur. till detta ord — mask. plur. i ortnamn är som bekant möjligt även av neutra —, eller ock på ett Skarfvar(e)n
(-ärar), vari har- kunde ingå1. Att tänka på -arn- finns intet
skäl (jfr s. 145).
97. Skarparen (St. o. L.) E 5, holme (holmar) i ÖfverSelö, Selebo, Srml. Även den större av dem är rätt liten och
det är väl rimligast -har(en); jfr s. 145. Förleden är det i önamn så vanliga adj. skarp(er) 'mager, torr, karg, ofruktbar'.
Ek. skriver namnet som Skarpholmen.
98. Skegarn D 5, holme i Öfver-Gran, Håbo, Uppl.
Namnet har, med angivande av former, diskuterats av mig i
en tidigare uppsats2. Jag lämnade öppet, om förleden var gudinnenamnet Skädja eller skédh 'skillnad, gräns'. Det förra sades
få ett visst stöd i Skcedharn- (nr 100).
99. Skogarn E 6, holme i Stockholms-Näs, Bro, Uppl.:
Skogarn (med Skogarnsknapparna) Gripenhielm Mälarkarta
(1689), Skogarn Kartan A 182.1 (1600-t.). Förleden är skögh(er).
100. 'Skaedharn-' E 4, en försvunnen ort på Fogdö, Åker,
Srml. Namnet har belagts och diskuterats i min här flerstädes citerade uppsats3. Skulle icke gudinnenamnet Skädja ingå,
vet jag intet att föreslå. Frågetecknet på kartan gäller: -arn
eller -cerni.
Skärmarö, gård på Värmdön, Värmdö skpplg, Uppl.:
de skeriamarum SD 3,593 (1323), i Skiermare UFT 5,152 (1600),
Skiärmarö Wijkan Kartan A 1,121 (1630-t.). Efterleden är mar'sjö, vatten, vattensjuk mark osv.'4
1
2
3
4

Med en sådan utgångsform kunde förleden även vara fågelnamnet skarv.
ATS XXI. 1,14.
ATS XXI. 1,25 f.
Jfr Solstrand i Brages Årsskrift 1909, s. 101.

En omdebatterad önamnsgrupp.

187

101. Sladdarö A 8, Ålädanm, holme i Börstil, Frösåker,
Uppl.: Sladerö Klingspor o. Schlegel Engsö LX (1628), Sladerö
Jb 1636, s. 473, Sladarön (det andra a ej fullt säkert) Rhezelius
Fe 6. s. 133 (1636), Sladaröö Därs. s. 251 (c. 1638), Sladeröhn
Kartan A 182,21 (1686), Sladerön A 182,i (1600-t.), Sladdaröön
Kartan A 24,72 (1703), Sladdar-öam (latinsk ack.) Werner Diss.
phys. Grcesceam repres. [Prses. L. Roberg] s. 14 (1727) osv.
Det är rimligast, att namnet är ett -arn-. Förleden är ett sladh-,
vars sekundära konsonantförlängning kan vara analog med den
som berörts vid Högarn (s. 167 n. 1) och Roddarne. (Men den
kan här också bero på översättning till riksspråk av dialektalt
öppet a, av vilken som hälst kvantitet, 4-d eller dh, ev. underlättad genom slutledsbetoning.) Detta sladh- tycks hittills inte
vara uppvisat från svenskan, men i no. dial. finns här ifrågavarande ord såsom siad, n. 'en Skraaning eller Fordybning i
Jorden, saasom paa Siderne af en Baek' Aasen, 'vid aaben Dal
med svagt skraanende Sider' Ross. Alldeles likartad betydelse
har det identiska ags. sloed och det till rt-stam utvidgade lågty.
siade m. o. f. eller (?) släden, vilket förekommer i en mängd
ortnamn1. Att nu denna betydelse av '(trång) dalgäng' är den
rätta i vårt fall, visar en blick på kartan. En skåra sträcker
sig mellan höjder tvärt över ön. Till ytterligare stöd kunna
vi beakta gårdnamnet Slada med Sladaberg (jfr. no. dial.
sladberg) i Hållnäs, Oland — gården ligger i en insänkning —
och särskilt Sladö i Tjusts skärgård NO om Västervik (Sladhö
Bring Saml. af åtsk. handl. 2,194, 1429, Gust. I:s reg. 18,723,
1547 osv.). Också där igenfinna vi den långa fördjupningen
mellan höjder.
102. Slakaren E 2, skär i Lillkyrka, Glanshammar, Nke:
Slakaren Toringh L.-C. 3 (1688). Ganska säkert ett -haren;
jfr s. 145.
103. 'Sneegarnn' D 6, omnämnes som lydande under Venngarn i S:t Olof, Ärlinghundra, Uppl., i Hist. handl. 1,32(1553).
1

Jellinghaus Westfäl. ortsn.- 120; jfr P. Dohm i Zeitschr. d. Gesellsch.
f. schlesw.-holst. Gesch. 38,173.
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Andra spår av namnet äro ej funna, och platsen på kartan
har därför blivit något godtycklig. Formellt måste en tolkning
stanna vid stammen sneidh-, snidh-. En rimlig betydelse skulle
då ock kunna vinnas, vare sig vi hålla oss till (det specifikt
svenska) adjektivet snédh(er) eller till substantivet, vid vilket vi
finna båda rotstadierna: no. dial. sneid, t. 'et Snit, en afskaaren Skive; Toppen i en Gavlvaeg; en Skraaning', snld, n. 'Snit,
Skaar osv.' (jfr särskilt: snidberg, n. 'en haeldende Klippe, en
skraa Bjergflade'). Måhända talar en viss sannolikhet för, att
beläggets snee- representerar sneid-1.
Spinnaren, se P i n n a r e n .
104 Spraggarboda D 8, gård i Frötuna, Frötuna o.
Länna, Uppl.: Spraggarboda Kartan A 36,27 (1734), A 40,37 (1752).
Hithörigheten är mycket osäker. Men jag kan inte tolka förleden efter någon av de normala källorna för -arboda (s. 147
f.); och man jämföre Fälanbo (nr 29). En förled spraggkunde vara sv. dial. spragge, m. 'ruska eller större gren (af
löf- eller barr-träd); afskuren gröfre qvist; käpp' Rietz (Gästr.
Hals., Finl.), Vendell Ordb., även 'trind stake, stör' (Srml.) G.
Ericsson i Bidr. t. Srmbs ä. kulturh. 4,55.
105. Stommarö (Ö. och V.) D 8, holme (holmar, nu sammanvuxna) i Frötuna, Frötuna o. Länna, Uppl.: Slomparöö Jb
1636, s. 334. Har denna form vitsord, är det väl fråga om ordet
stump(er)-. och innebörden har snarast varit 'holmen som har
1. ser ut som en 'stump' (ett avslaget stycke? en tjock klump?).
En likartad betydelse kan länkas, även om stomm- (eller stomn-)
är det rätta3.
106. Stångarö F 5, gård i V. Tälje, Öknebo, Srml.: i
Slangarna, Stongarna godz Sthms Jb 456 (1506; avskr.), Stångeredh, Srml. handl. 1556, nr 12. Den senare formen är en falsk
1

Jfr Lindroth Bureus 141 med not 4.
En roslagsform stomp bör kunna ha funnits (jfr Hesselman Sveamålen 15).
3
Jfr (?) Stomöghe (väl < -höghe) i Gullbergs hd, ögtl., SD ns 1,45
(1401).
2
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uppsnyggning av ett stadium Stångare (-ere). Jfr under Bjorka rö. Förleden är stäng 'stång', sannolikt syftande på att en
sådan varit rest på höjden såsom märke.
107. Svalgarn E 6, liten holme i Stockholms-Näs, Bro,
Uppl.: Swalgarn Gripenhielm Mälarkarta (1689). Samma namn
är säkerligen det närbelägna:
108. Svalgarn E 5, holme i Lossa, Bro, Uppl.: Swalgarn Gripenhielm Mälarkarta (1689), Swalgar Öön Kartan A
182,io (1600-t.?). Formerna hos båda namnen äro så unga, att
ingen visshet kan finnas om utgångsformen, åtminstone utan
intim topografisk kunskap. Förleden kan nämligen, abstrakt
sett, utom på elt sval- återgå på svcerdh- (eller svardh-1) eller
svalgh- (i ordet svalg; detta dock troligen < äldre svcelgh-).
På fågelnamnet svala göra reala synpunkter mig mindre benägen att tänka.
109. Svartgarn E 7, på fast land i Ö. Ryd, Danderyd,
vid gränsen lill Åkers skpplg, Uppl.: Swartgarn Kartan A 182,3
(1600-t.). Förleden är adj. svart(er), ofta använt i önamn för
att ange mörk färg (hos berget). Jfr t. ex. motsatsen Svartlöga
— Röllöga i Blidö, Frötuna o. Länna.
110. Svinngarn D 6, torp i Hammarby, Vallentuna, Uppl.:
Swingarn Kartan A 14,166 (1685), Jb 1751, s. 199 (som oskattlagt torp). Samma namn är utan tvivel:
111. Svinngarn D 4, sn i Åsunda, Uppl.: swinagarn SD
2,494 (1307), suinagarn 3,ii6 (1313), swinagarn 149 (1314), 428
(1302—1319) osv. Det finns nog intet skäl att här frångå den
enkla tolkningen: 'holmen där svinen hållas'. Dock kan man
tänka sig, att ett Garn såsom ev. namn pä den gamla smala viken
åt nordväst skulle kunna ha någon andel2. Till de äldsta -garn
kan namnet inte höra (jfr Kartan II).
1

För behandlingen av a framför rdh i uppsv. jfr Hesselman Sveamålen 64 med noten. Utvecklingen av vardh- > val- i vissa uppl. ortnamn ger
stöd ät den där antydda ståndpunkten.
2

Jfr vid Oröngarn, Norrgarn, Venngarn.
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112. 'Synaren' D 7, förr namn på en äng nära hög terräng under Boda eller Simlunda i Skederid, Sjuhundra, Uppl.:
Sinnaren Kartan A 9,155 (1638), Synaren A 27,245 (1718). Troligen ett -arn-. Förledens skiftande gestalt pekar kanske snarast på sv. dial. sena, t. 'torrt gammalt gräs, som stått öfver
vintern' Rietz 566 b, no. dial. sina, t. 'gammelt, visnet Graes',
= isl. sina. Den genuina formen av detta pä orten kan vid
förra delen av 1600-t. väntas ha varit sin(n)u eller sinu.
113. Södergarn C 7, söäzrgäti, holme i Estuna, Lyhundra,
Uppl. Förleden är väderstrecksbeteckningen södher-, ovisst om
attributivt eller i stamform. Det får alls inte anses givet, att
namne! slår i motsats till Norrgarn i Bladåker (nr 70). Samma
namn är:
114. Södergarn E 7, nu på Lidingön i Danderyd, Uppl.:
Södergarn Kartan A 182,5 (c. 1700?), Sodergarn [!] A 182,4
(1700-t.?). Jfr för övrigt nr 113. Det namn, vartill delta slätt
i motsats, är säkerligen försvunnet — om ett sådant överhuvud är nödvändigt att anta.
115. Tallarn (St.) H 5, holme i Nikolai, Jönåker, Srml.:
Stoor tallaren Kartan I 5",22 (1683). Förleden trädnamnet tall.
116. Tedarön DE 4, holme i Enköpings-Näs, Åsunda,
Uppl.: Tiern Kartan A 16,80 (1688), Tiaren (Ti ej fullt läsligt)
Gripenhielm Mälarkarta (1689), Tiärn Kartan A 182,i (1600-t.),
Tyaren Fischerström Mäl. 93 (1785) osv. Den nuv. formen
beror väl på anslutning till sockennamnet Teda. Troligen är
detta samband verkligt. Vid 14-m:snivån fanns så gott som
ingenting av det område som nu utgör Enköpings-Näs sn (se
nivåkartan). Teda låg i kanten av en större holme, de ännu
något större övervattensområdena i SO och SV ha inga om
urgammal odling vittnande namn, och ytterligare en bit ut i
fjärden stack redan den nuv. Tedarön upp. En betydelse 'Tedaholmen', 'den Teda tillhöriga holmen' är alltså rimlig (jfr under Vitsgarn). Nu visa de gamla formerna av Teda klart på en
stam j>édh-1 ( < peid-): in .. Thedhom SD 2,340 (1301), De thedum
1

Sahlgren Skagershults sns naturn. 1,95.
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1

3,149 (1314), theda m (1302—1319) . Och därav kunna vi få
den uppl. diftongen te. (Detta under förutsättning att även s.
Fjärdhundra deltagit i diftongeringen, vilket visserligen inte
tycks kunna betraktas som säkert.)2 Diftongen bör kunna uppträda som i, särskilt då den som här genom kons.-bortfall kom
före vokal. Så skulle formen Tiarn (-ern, -ärn) vid 1600-t:s
slut vara förklarlig3. Man kan dock inte förneka, att pédh-arn
direkt kan ha betytt 'holmen där vattnet inte fryser till' (jfr
not 3). Särskilt kan det ha passat något längre fram i tiden,
då holmen kom att ligga mitt framför en åmynning. — Skulle
emellertid namnet icke alls ha med Teda att göra, yppa sig
flera tolkningsmöjligheter att välja på: samband med adj. no.
dial. tid (Aasen), isl. Jni)r 'som icke fryser till'; med no. dial.
tid, t. i bet. 'Fiskenes Leg o. d.' Ross; med det dunkla no.
dial. ti t. 'Hvirvelstram' Ross ? Måhända bör man till jämförelse
nämna Tidö, Rytterns sn, Vstml. (Tijdöö Wrangel Rytterns sn
Bil. s. 7, 1516 [avskr.], Tijdhöön Därs. s. 9, 1537) samt St. o.
L. Tihällen S om Agö i Häls:s skärgård.
117. Timrarön (St. o. L.) E 7, holmar i Öster-Åker, Åkers
skpplg, Uppl.: Timraren (Ti otydligt) Kartan A 182,i (1600-t.),
Timraren, l. Timraren A 182,3 (1600-t.?), Timrarn A 182,5 (c.
1700?). Förleden är timber, n., väl i betydelsen 'trävirke lill
husbyggnad'. Jfr Timmeröarna i Vänern, Vase sn o. hd, Värml.
Tollarö fålars, gård i Bo, Värmdö skpplg, Uppl.: Tollerge
SthmsJb 445 (1403; avskr.), Tolleröö Jb 1636, s.950, Talare Kartan
1

Det är därför omöjligt att med Hellquist Sjön. 1,614 f. tänka på rotstadiet plä-. — d(h) torde i detta namn kvarstått väsentligen genom skrifttradition.
2
Hesselman i Spr. o. stil 5,117 not 2. Numera finns här ej diftong,
se dialektkartan i Uppland Bd II.
3
Ganska sannolikt betyder Teda 'stället (farleden?) som inte fryser till'
(såsom också Hellquist a. st. och särsk. Sahlgren a. st. synas antyda). Lokalförhållandena i gammal tid böra ha passat. Men i så fall ha vi här en rot
*peiS. *p'id-. Av denna ha vi ocksä att med Sahlgren se spår i det åtm i n s t o n e för no. dial. och nyisl. säkra pldinn och i sbst. tlda (se Ross).
Det korta T kan då icke här vara sekundärt, såsom Liden i Indogerm. Forsch.
19,356 noten vill. Stammen peld- föreligger säkerligen ocksä i no. dial. teia,
v. (Aasen, Ross), teien, adj. (Ross).
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A 184,57 (1680), Tålarö A 182,i (1600-t.). En sammanställning
med formerna för Vaggarö nedan gör sannolikt, att efterleden
är -hazrghi, n. (jfr sv. dial. harrge, illharge, n., Rietz; från n.
Smal.) eller möjl. ett (som «-stam böjt1) -hargh. Säkerligen är det
den väldiga bergväggen ned emot Lännerstasundet som föranlett namnet; jfr nyisl. hörgur 'hög bergtopp' Cl.-Vigf., no.
dial. korg, t. 'Bjergknold, Bjergtop (mest som Navn paa enkelte store Fjelde)' Aasen, (i plur.) 'nogen Fjeldflade med mange
fladtrykte steile Heie' Ross. (Om förleden jfr Tullgarn.)
118. Torrgarn F 1, liten holme i St. Mellösa, Askers,
Nke: Tårrgarn Toringh L.-C. 4 (1688), Torgarn Biurman Ch.
ö. Nerike (1745). Förleden är sannolikt adj. pör, por 'torr',
möjligen med spec. syftning på att holmen även vid högvatten ej översvämmades, eller på mager och ofruktbar jordmån
( = skarp)-. Jfr (?)Torrö i Gryts skärgård, Ögtl.
119. Tranarö E 7, holme i Ingarö, Värmdö skpplg, Uppl.:
Tranarö Kartan A 182,i (1600-t.), Tranaröö A 27,19(1709). Samma namn säkerligen i:
120. ' t r a n a r n a ö ö ' E 6, namnes RAP nr 824 (1368), låg
i Ekerö, Färentuna, Uppl., och antas vara = nuv. Gällstaön.
Första leden är säkerligen fågelnamnet trana.
121. Trefgarnsö GH 5-6. På GS är detta namnet på
den holme som eljes heter Hjälmgarnsö (nr 35). Detla beror
på en förväxling. Den verkliga Trefgarnsö tycks återfinnas i
den holme litet längre till havs, som GS och Sjökortet från
1857 kalla Trägårdsskärffj. Ek. och det till 1914 rättade Sjok.
Trädgård(s)skär\ GS har alltså en dubblering av samma namn.
Hur långt tillbaka namnet Trefgarn kan styrkas, känner jag ej4,
men det verkar ursprungligt. Förleden är väl prarv- i sv. dial.
treve, treva 'sädesskyl' Rietz 749 b (Hals.), trav 'läktare' Därs.
1

Jag är icke benägen att uppfatta ett a här som uppkommet genom
fornsv. 'palatalomljud', varpå Kock Uml. u. Brech. 95 alternativt tänker.
2
Jfr Söderwall under jiör.
3
Säkerligen hänger denna form ihop med Frögårdsskär Geringius Ch.
ö. Srml. (1743). Men detta betecknar en holme mer i S, V om Lacka (Lakö).
4
Tyvärr kom namnet mig icke under ögonen förr än jag avslutat mina
kartstudier i Stockholm.
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760 b (Boh.), no. dial. trév, n. 'Loft, hoitliggende Gulv osv.;
en Lade, et Hohuus' (isl. pref), treve, m. 'en Trave, en Hob af
sammenlagte Bundter osv.' (isl. pref i) Aasen, 'Trevl, liden Pjalt;
liden Deel af noget, Smule, Gran' Ross. Den närmare betydelsen
kan jag inte fastslå. Troligast åsyftas något i holmens form.
122. Trådarön D 4, pä Ek. upptaget som namn på ett
område N om Gäddeholm i Irsta, Siende, Vstml.: Tråderen
Handl. rör. Westerås Stads Donationsjord 22 (1598; en äng),
Trådarängen Därs. 13 (1726). Förleden är Iroligtvis de! trbdhsom utom i verbet trodha finns i verbal-sbst. fsv. trodh, n.
(fota-, fä-, klöf-), sv. dial. tråd, bl. a. 'fotsteg efter menniskor
och djur (håra-, hand-, häst-, ko-)' Rietz. I norskan betyder
trod, t. 'en meget betraadt Pläds' Aasen, Ross. Ordet har rimligtvis syftat på att holmen använts till kreaturens uppehåll,
och kanhända har det haft den konkreta betydelsen 'fäfålla'
som det motsv. no. dial.-ordet också kan ha (Ross).
123. Tullarö D 81, holme i Länna, Frötuna o. Länna,
Uppl.: Tullarö Kartan A 27,291 (1716—1717). Det är nog ingen
anledning att betvivla -arn, fast holmen är liten. Förleden är,
åtminstone formellt och till ordstammen densamma som i:
124. Tullgarn G 5, gård (slott) i Hölö, Hölebo, Srml.:
Thullagarn SD 2,66 (1288), i Tyllagam ns 1,8 (1401), tolgarn
Wrangel Beskr. ö. Tullgarn 3 f. (1419), thullagarne Därs. (1444),
thyllegarn Därs. (1457), Thollagarna Erikskrön. (hdskr. c.
1470)-, tuttegarn Wrangel a. st. (1500) osv. Förleden har
sagts vara = isl. pottr 'fura, träd, stock, pinne'3. Detta är
väl ock troligt. Dock kan man även tänka på den väl
styrkta a/z-stammen *polli (tulle). Men det är ett misstag
att denna ordstam poll(-), såsom Vigfusson och efter honom
Zoega och andra (jfr nyss) uppge, skulle betyda 'fura' eller överhuvud någon närmare bestämd trädart4. Den syftar i sig själv blott
1

Pä kartan II har tecknet insatts litet för långt ät Ö.
Utgivaren har gissat på Tolggdrden vid Växiö.
3
SOÄ 4,94.
4
Uppgiften beror på att Vigfusson identifierat ordet med no. dial. toll. f.
Men detta är — isl. poll, sv. tall.
Fornvännen 1914.
13
2
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på storleken, formen (något runt, tjockt), konsistensen o. d. Därmed har visserligen kunnat följa, att den företrädesvis kommit att
nyttjas om vissa arter (gran, tall, en). Skulle ordet här i våra
namn syfta på växtlighet, finge man antingen tänka sig betydelsen 'holmen med buskage, busk-holmen' 1 eller 'holmen,
där man tar tallslrunt2. Biformerna med y tala måhända, ehuru
rätt sena, i någon mån för att namnet åsyftar något kollektivt
som funnits på ön. Annars kanpull- tänkas syfta på holmens
form (något kort, tjockt, i en dimension rundat?). Formen
på holmen Tullgarn vid namngivningen är omöjlig att nu komma
åt. Men vi ha till belysning dels Tullarö (nr 123), dels i Torö
sn, bara c. 1 Va mil från Tullgarn, ett Tullskär. Vid båda
synes en sådan namngivning tänkbar3. En god parallell erbjöde det vnord. keipr, 'gammeldags Aaretol af selvvoxet Trae',
vilket nämligen också användes om fjäll och skär 4 .
125. Uddgarn E 1, liten holme i Lillkyrka, Glanshammar, Nke: WddGarn Toringh L.-C. 3 (1688), Udgarn Biurman
Ch. ö. Nerike (1745). Förleden är antagligen udd(e): 'holmen
med udden 1. näset (uddarna 1. näsen?)'.
Vargarn, se Hvargarn.
126. Venngarn D 6, gård i S:t Olof, Ärlinghundra, Uppl.:
de wlnagarnum SD 1,618 (1282), Winagarn 2,66 (1288) d e w nagarnum 258 (1298) osv. Trots den möjlighet, som finnes
till tvivel på att detta namn skulle från början vara en önamnsbildning5, tror jag likväl, att detta är fallet. Men har viken
(farleden) redan hetat Garn (se s. 133), måste ju association
ha legat nära. Förleden är, som redan F. U. Wrangel och
Bygden antagit", det eljes som appellativ i fsv. okända, men
från många svenska ortnamn bekanta vin (åtminstone urspr.
1
Jfr sv. dial. tylla, f. 'halfalns lång grantelning, hvaraf skurviskor (tvagor) göras' Rietz (Hals.), tullrä, f. 'en liten, lummig och qvastlik buske af
gran eller en' G. Ericsson i Bidr. t. Srml.s ä. kulturh. 5,42 (jfr Rietz 762 a).
2
Jfr sv. dial. tulle 'tallstrunf Rietz 762 a (Smal.).
3
Om Tollarö (se ovan) vägar jag intet yttra i det hänseendet.
4
Rygh NG Indi. 39.
5
Jfr under Gröngarn, Norrgarn, Svinngarn.
0
Wrangel a. a. 6, Bygden i Samlaren 17,24.
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fem.) 'gräsrik äng, betesmark o. d.' Formerna ovan visa, att
ordet i uppländskan anmärkningsvärt tidigt lämnat den ursprungliga yo-stamsböjningen.
127. Verkarö (N. o. S.) G 6, vhrkaro, nu på Torö, Sotholm, Srml. Att namnet är ett -arn, synes troligt. Förleden
är sannolikt fsv., sv. dial. värke m. 'slags inrättning (risgård)
till fisks fångande'1.
128. Vitsgarn F 7, vitsgä^ (-gaii), holme i Muskö, Sotholm, Srml.: Hvitsgarn Westerin i Bidr. t. Srmts ä. kulturh.
9,ii7 (1692), Hwiskarn Kartan A 185,34 (1716), A 182,15(1739),
Hwitsgarn I 26",i77 (1742), Hwiskaren Geringius Ch. ö. Srml.
(1743). Namnet hänger säkerligen ihop med Vitså på fastlandet strax i NV. Dettas ursprungliga form är: i vidhusum
SD 4,24i (1331), det skrevs Wittesta 1599 och senare (Westerin
a. a. 173)'-. Önamnets älsta form har då varit *Vidhus(a)-garn.
En sådan typ behöver nog ej vara ung. Därför behöver namnet väl häller inte ha efterträtt ett äldre enklare. (Ön har en
betydlig höjd över havet.)
129. Vålarö H 5, nu på fast land i Tystberga, Rönö,
Srml.: Wardharnö RAP nr 1464 (1379), Wåhlaröh Kartan I
98,15 (1728). Förleden är vardher (vål), m. 'vakt, vakthållning'
eller (även vålef bål som tändes på höga berg, vårdkase, stenröse o. d.' Ordet är vanligt som förled i namn på orter med
uppgift för gamla tiders vakthållning och signalering. Bland
önamn i östra skärgården nämner jag Vårholma i Värmdö
(vardholma, vordholma Uppl. handl. 1535).
Väggarö, gård i Sorunda, Sotholm, Srml.: wegy&rghirh
SD 1,585 (1281), i Vcegerghum RAP nr 786 (1367), Vcedgcergha nr 1966 (1383), nr 1967 (1383). Jag ser i detta ett Vceggjar-hargh (1. -harghi) 'bergväggstoppen', 'den höga bergbranten'; jfr Tollarö ovan. Topografin rättfärdigar översättningen.
1

Verkarne i Lossa, Bro, Uppl. är troligen blott plur. av detta ord.
En ganska likartad utveckling finna vi i ett annat Vidhusom, i Danmark, Vaxala: i vedsszå Uppl. handl. 1542, nr 11, wedzöö 1544, nr 8 (?), nu
Vedyxa: jfr Karlsson i Uppland 1,414.
2
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Förleden återfinnes med samma betydelse i Väggö i Gryts skärgård, Ögtl., och den finns också ej sällan i norska ortnamn1;
jfr formellt särskilt det till läget omdiskuterade Veggerstaf
( < *Veggiar-stafr).
130. Vässaren C 6, gård i Tuna, Oland, Uppl.: i WiscernumSD ns 1,9 (1401), i vidzarne FSS 132,93 (1490—1494), ij
wesarne Uppl. handl. 1541, nr 13, wessarne 1545, nr 1, Wissarenn HSH 2,64 (1560), Wlsarne Hist. Handl. XIII. 1,17» (1565).
För förleden vågar jag tänka på samma ord som fhty. wisa,
nyhty. wiese 'äng', egentl. säkert 'sumpig mark, sumpäng'.
Man har redan tidigare menat sig finna detta i ett svenskt ortnamn, men jag är inte övertygad om att detta är riktigt2. En
betydelse 'holmen med (de fuktiga) ängarna (1. ängen)' synes
kunna finna stöd i topografin.
131. Vässarö AB 8, nu vanligen (på Gräsö) uttalat väsa,
ö i Börstil, Frösåker, Uppl.: Wessarsiöö Jb 1636, s. 473, Wässersön Rhezelius Fe 6, s. 133 (1636), wässarsöö Därs. 251 (c.
1638), Wässärsöhn Kartan A 182, 21 (1686), Wäsers ön A 182,i
(1600-t.), Wässaröön A 24,68 (1703), Wäserö Peringskiöld Mon.
Uppl. 19 (1710; kartan), Wessars-ön Werner Diss. phys. Graesceam repres. [Prass. L. Roberg] s. 14 (1727). Det i de äldre
formerna genomgående -ars- är en smula frapperande, om namnet är ett -arn. Men öns storlek gör, att man gärna vill tro
detta, -ars vore då < -arns vid s. k. tauiologisk sammansättning med ö. Intet av de övriga säkra -arn har emellertd gått
denna väg. Därför får man också hålla öppen möjligheten av
ett -härs-. Som starkt flekterande subst. är har- emellertid inte
numera känt i dessa trakter (s. 143). — Förleden kan vara =
nr 130.
Västergarn, sn på Gottland. Har s. 133 utrangerats från
önamnen på -garn.
1

NG Indi. 85.
Med Hellquist Sjön. 1,701 f. anser jag nämligen troligast att sjönamnet
Veseldngen innehåller ett älvnamn (trots Noreen i Ark. f. Nord. filol. 25, 342),
vad detta så än betytt.
2
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'Yppare' namnes i Öfver-Enhörna, Selebo, Srml., i Jb 1637,
s. 149 v, 1639, s. 143 r (längre fullföljde jag ej undersökningen).
Jag kan inte identifiera detta eventuella -arn.
Åkergarn, nu försvunnet namn på en ort med ett åt S:t
Olof helgat kapell på nuv. S:t Olofsholm (på fast land) i Hellvi
sn, Gottland1: in Ackergarn SD 1,316 (1246; avskr.), 335(1248;
avskr.), in capella hakergarn 516 (1277), in akirgarnum 572 (1280),
in Akergarnaholm 6,106 (1349) osv. Förleden är åker 'åker,
odlat jordstycke'.
132. Äppelgarn G 6, Apslgåii, holme i Sorunda, Sotholm,
Srml.: Äpelgarn Kartan A 185,34 (1716), A 182,15 (1739). Förleden är äp(p)le 'vildäpple'.
133. Äpplarö E 8, hplaii{\ genuint uttal), holme i Ljusterö,
Åkers skpplg, Uppl.: äpleröön (de fyra sista bokstäverna ej fullt
klara) Uppl. handl. 1544, nr 12, Äblere 1545, nr 13, Äpplaröö
Kartan A 1,188 (1630-t.). Förleden = nr 132.
134. Ättarö E 7, gård i Öster-Åker, Åkers skpplg, Uppl.:
etterne Uppl. handl. 1538, nr 2, äterne 1572, nr 10, åtaren
Därs. (annan vol.), Åtaren Kartan A 182,i (1600-t.). De älsta
formerna tyda snarast på -cerni (jfr s. 131). Om detta är det
rätta, behöver namnet inte ha givits åt en holme. — 'Vid Ättarö en större [gravhög] och V om dälden därstädes 7 mindre
jämte en rektangulär stensättning'2. Kan första leden vara tett
'ätt, släkt'? 'Ön (resp. höjden) med ättehögarna'?
Östergarn, sn pä Gottland. Namnet diskuteras ovans. 133 f.
Namngivningsgrunden sådan den framträder i förleden samt
förledernas natur och form vid önamnen på -arn och -garn.
Här medtagas i stort sett blott de i det föregående behandlade namn, vilkas tolkning kan anses helt eller relativt
säker. I ett eller annat fall har det dock varit önskvärt att ta
med även ett osäkert namn. Då har jag med f ] angivit att
namnets hithörighet överhuvud (dess egenskap att vara -arn I.
1
Både Reg. till SDI—II och Styffe Skand. under unionst. (3 uppl.) 433
begå det misstaget att låta Åkergarn vara = Östergarn.
2
Sverige 4,598.
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-garn) är disputabel, med *, att förledens tolkning måste anses
mindre pålitlig. — Ett frågetecken däremot anger blott, att den
vidtagna placeringen (under den speciella rubriken) möjligen
kan antastas.
I.

Namngivningsgrunden.

1. Förleden anger holmens form 1. yttre gestalt överhuvud 1. terrängen (1. något i terrängen):
3 BädhKiöl2 Sal[Lav-j
2 (3) SaxDigh(r)LidhSä2 (3?) EdhsSkögh
LäghFlat[Sladh4 Lang*GröSnidh2 *Mor*GärTorr[Padh-]
Hiälm:i;
2 PlöghUddHwärnVina[*Haerj-]
Ris?Rör- (jfr 2 a) 1 [2] *Vis(u)2 (3) HöghKalmSärskilt:
a) Färg:
RödhSvart-.
Grönb) Något i terrängen utanför holmen själv som fattats som
knutet till denna:
1 (2) Riv(a)*Rivs2. Förleden anger något (mera tillfälligt) som finns på
holmen.
a) Något som kommit dit genom människors förvållande:
BödhKas(a)Värki2 Eld*MidhVardh-.
4 HusStangb) Fauna (vild 1. inom den mänskliga kulturen):
2 FoghlHorsLamb2 Tran(a)? Geting(i)(a)-(jfrd)
Labb*Mört2 Svina-
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c) Flora:
AlmBirkiLingTall2 Ask*EkesNut2 Äpple-.
2 BarkEne*Sin(u)Alltså övervägande trädslagsnamn.
d) Mänskliga invånare (kanske fattade i analogi med en
ägare).
Est(a)Finna? Géting(i)(a)- (jfr b).
e) Något som man kan taga 1. få på holmen:
? Löp- (jfr 6)
? SaltTimbrf) Något vartill holmen nyttjas:
? Trodh-.
3. Hednisk kult 1. dithörigt:
Hel(i)gh-(Hälgh-)
2 *Skädhiu4. Namnet på gård, dit holmen hör:
*pedh(u)Vidhus(a)5. Läge i förhållande till annan lokal:
Norr2 Södher[Öster-]
6. Mera abstrakt idéförbindelse:
Liugh? Löp- (jfr 2 e).
II. Förledernas ordklassnatur.
I de ojämförligt flesta fall är förleden naturligtvis ett substantiv. Detta kan i mänga fall konstateras även då etymologien i övrigt (jfr I) och den formella gestalten (jfr III) äro svåra
att bedöma.
Substantivisk förled anser jag mig relativt säkert ha kunnat konstatera i omkr. 90 fall (=omkr. 65 olika namn) och
adjektivisk i 17 (19?) fall (= 10 olika namn), vilka alla äro med
under I, slutligen verbal i högst 2 ä 3 (: Liugh-, ? Löp-, ev.
Ris-). Summan av de tre grupperna anger det antal namn,
som jag överhuvud ansett mig ur denna synpunkt kunna
klassificera.
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III. Förledernas form.
Vid namnen på -arn måste i stor utsträckning formsammanfall äga rum i förleden, på grund av efterledens vokaliska
anljud. De enda fall som (i stor! sett) här låta gruppera sig
äro: namn med substantivisk förled som är en gen. sing. på
-s; därtill namn vilkas substantiviska förled kan antas ha singular betydelse, men icke visar det -s, som ordets genus läte
vänta, om en genitiv sing. förelåge. I denna sista grupp kan
man nämligen väga konstatera stammen.
Vid namnen på -garn kan däremot stam-förled och gen.
plur.-förled väntas vara möjliga att skilja åt, likaså stark form
1. stamform) och svag form hos adjeklivisk förled. Men det
är endast om gamla former äro belagda, som skillnaden framträder. Alltså blir det inte häller här många fall, som säkert
kunna bedömas. I fråga om singularen finnas samma möjligheter till distinktion som vid -arn\
Grupperingen av de fall,där sådan alls kan göras, blir alltså:
1. Vid substantivisk förled.
a) Gen. plur.:
EnaFinna? 2 HwärnaRiva- SvinaVinab) Gen. sing. (på -s):
2(3?) Edhs*Ekes*RivsDärtill kanske 2 ggr gen. sing. Skädhiu-.
c) Stamform (med singular betydelse):
?Bädh•Midh? Salt? SladhÅkerHiälm2Plögh- ?Sä? Trodh2. Vid adjektivisk förled.
Böjd form kan konstateras blott i Norrgarn, men den synes
ej vara ursprunglig.

1
2

Någon namnform med klart framträdande svag gen, sing. är inte belagd.
Ar ordet fem., kan förleden nämligen vara gen. sing.
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Register över lexikaliskt belysta ord och ordstammar.
arin, arnarn 'örn'
bedr
berk-, bioerk- {Birka)
bok- 'stöta, stå
daneld-, elda
fäl- ?
gald
gårgarn
groharharghhjälm
hran-?
hus
hwärnhärj-..
kingllav- ..

m- ..

liughlöp- ..

Sid.
127
127 f.
153
151 f.
154
155
157 f.
160
159
163
129, 132
162
142 ff.
192, 195
164
180
165
166
166
169
171
171
172
173

mar
mes ?
mXS- 'märke'
mor. morgmörtpadhplog
rankrisrunrunnrö, rör
saltsaxskarvsladhsneid-, sniåspraggstump-?
peiS-, pUprävpoll-, pullvis- äng'
vägg-

Sid.
168, 183, 186
174 f., 176
174
175
176 f.
178 f.
179
180
181
182
182
155, 183
184
185
186
187
188
188
188
191 f.
192 f.
193 f.
196
195

Innehållsöversikt.
Hittills framställda förklaringar av-garn. S. 125. — Egen tolkning jämte motivering S. 126. — Arn-och garn-namnens ätder
och spridningskronologi S. 137. — Exkurs om vissa kolliderande
namntyper S. 142. —Lexikalisk avdelning (Materialet) S. 148. —
Namngivningsgrunden sådan den framträder i förleden samt
förledernas natur och form vid önamnen på -arn och -garn
S. 197. — Register över lexikaliskt belysta ord och ordstammar
S. 201.
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Några förkortningar.
Arkiv = Arkiv f. nord. filologi.
ATS = Antikvar. tidskr. f. Sverige.
Ek. = Ekonomiska kartverkets kartor.
FSS= Svenska Fornskrift-Sällskapets samlingar.
GS = Generalstabens karta.
HSH = Handlingar rör. Skandinaviens historia.
Jb B Jordebok i Kammararkivet.
Kartan A 3 osv. = Kartan med angivna signatur i Generallantmäteriarkivet.
Nav. Dan. B Navigatio Danica, bäst tryckt av Dahlgren i
Nordenskiölds Periplus. Dateringen efter Hausen Finhs
mltidsurk. 1,41.
NG = Norske Qaardnavne.
RAP = Riksarkivets Pergamentsbref.
Rhezelius Fe 5, Fe 6 = Handskr. av J. H. Rhezelius i Kungl.
Bibi. (sign. efter Antikvitetsarkivets katalog).
SAOB B Svenska Akademiens Ordbok.
SD (ns) = Svenskt Diplomatarium (ny serie).
SOÄ = Sverges Ortnamn, Ortnamnen i Älvsborgs län.
SrmL = Södermannalagen.
Srml. handl. — Södermanlands handlingar i Kammararkivet.
Styffe BSH B Styffe Bidr. t. Skandinaviens historia.
SvFT = Svenska fornminnesföreningens tidskrift.
Toringh L.-C. = Toringh Landt-Cartor, i Generallanfmäteriarkivet.
UFT = Upplands fornminnesförenings tidskrift.
Uppl. handl., jfr Srml. handl.
ÖgL B Östgötalagen.

CtderquWs Gräl. A-B. Slhlm

II
KARTA OFVER

UPPLANDS
•

SÄ%>

;

O

namn pd - a r n .
„

X

-garn.

= förmedlande namn med förled på -g.

-\- -- -(g)arn som ej säkert kan foras tiä någon av föreg. grupper.
%
0

namn på -vin.
—

„

„ -hem.

RÄTTELSER till Fornvännens 3:dje och 4:de häften 1914:
Ä s. 156: Nr 17 Ed sa la bör utgå frän arn-nanmcn. Ty säkerligen
åsyftas detta namn med: in escetum SD 2,117 (1291), Esadhe ns 1,343, (c.
1404; daniser. avskr. .
Förf;s flerstädes såsom ATS XXI. 1 citerade uppsats hnr vid tryckningen
få It beteckningen ATS XX. 1,

