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Några norrländska ortnamns etymologi.

Af

Johan Nordlander.

Scientiae crescunt velut formicarum 
acervi, quavis adferentc stipalam.

Carl von Linné.

Författaren häraf har länge på lediga stunder sysselsatt sig 
med studier af de norrländska ortnamnen samt gjort förarbeten, 
som äro ganska omfattande. Att få något offentliggjordt, är 
emellertid icke så lätt. Den samhällsklass i denna del af landet, 
som kunde tänkas vara intresserad för antikvariska forskningar, 
är icke så stor, och den burgna allmogen, som gärna vill veta 
något om, huru det var ställdt i hembygden i forna tider, skyr 
dock hvarje uppoffring därför. Då det af denna anledning är att 
befara, att mina arbeten ej komma längre än i manuskript, har 
jag här sammanfört några etymologier, som torde hafva litet all
männare intresse. Örn någon menar, att samlingen är något brokig 
och att namnen ej betraktats ur enhetlig synpunkt, så erkännes 
riktigheten af den anmärkningen, men som ursäkt hänvisa vi till 
de ord, hvilka vi satt som motto. Vi vilja nämligen ej hafva denna 
uppsats betraktad annat än som ett strå till den stora stack, som 
väl en gång skall uppstå, då man med förenade krafter tagit itu 
med våra ortnamns förklaring.

1. Utelämnande af h i början af namn.
Det är allbekant, hurusom roslagsmålet behandlar Ä-ljudet på 

ett egendomligt sätt, i det att detta försvinner, där det historiskt 
skulle finnas, och däremot tillägges, där det saknar allt skäl. Så
som illustration härtill må nämnas, att förf. en gång i en kasern
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härstädes hörde en båtsman från Roslagen tvista med kamrater från 
andra trakter örn sitt rätta namn. Han ansåg sig nämligen heta 
thiberg, under det att de, till hans stora harm, påstodo, att han 
hette Hullberg. — Att denna osäkerhet i bruket af h sträckt sig 
långt norr om Roslagen, framgår af flere namn. I hafvet utanför 
Jättendals s:n i Helsingland ligga Jättsholmarne. Dessa skrifvas 
i allmänhet med utsatt h, t. ex. letia holmen 1562, Iettiis holmann 
1542, Iätis Holman 1539, men äfven någon gång, t. ex. 1654 
Jettsolmarne. — Vid inloppet till Hudiksvall ligga tvenne öar, den 
ena med namnet Tuna Ölmen (efter Tuna s:n), den andra Idnors 
Ölmen (efter socknen Idnor). Å äldre kartor i Kongl. Landtmäteri- 
kontoret skrifvas de Tuna Almen och Idnors Almen, och bland 
själa-grund upptagas i fogderäkenskaperna Olmarne 1590, Almeme 
1570 samt Almen 1561, 62. Att dessa namn innehålla subst. holme, isl. 
holmn, »a holm», »islet», lider intet tvifvel. — I Medelpad finnas tvenne 
byar Usland, den ena på Alnön, den andra i Stöde. Den förra 
skrifves Vszland 1547, Valand 1543, men Husslandh 1535, hvadan 
namnet tyckes innehålla ordet hus. Det senare namnet är lika 
1547 och har 1543 blott ett h till i slutet, men 1535 har det i mot
sats till det andra formen Wsslandh. Bortfallande af h synes vara 
särskildt vanligt i ordet hus. Nuvarande byn Vesterhus i Själevad 
finnes skrifven Westrus 1547, Vestrvs 1542, men Wessterhus 1535. 
I Färila s:n i Helsingland upptages 1559 Sångussiön, på en äldre 
karta af Gadd Sånghuus lacus, hvilket hör sammanställas med Hel- 
siugelagens sånghus. — En sjö Hällsjön i Stöde s:n upptages 1561 
under Ellesiö tresk (2 pilskott lång och brukad af 4 bönder), men 
året därpå skrifves han Hellesiö tresk (med samma längd och lika 
många brukare).

Särskildt erbjuda de jämtska namnen många exempel på denna 
företeelse. I Lockne s:n vid Locknesjön finnes byn Haga, hvilken 
åsyftas, då det år 1418 talas om (Raff i Haga; men samma år 
kallas samme man Olaff i Agha. — Ordet hammar, mask., skog- 
bevuxen stenbacke, ingår, såsom bekant, i en mängd svenska ort
namn. Så är ock fallet i Jämtland, men här inträffar den egen
domligheten, att hiet ofta bortfaller. Första gången, som det visar 
sig i namn, är år 1344 (Dipl. Norv. III, n:o 225). Några män »voro 
till gäst hos Jone iambr», hvarvid slagsmål uppstod. Härom vitt
nade en man, som hette Biorn iambr. Då detta skedde i Refsunds 
s:n och där finnes en by Ammer, så är det klart, att iambr är
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ingenting annat än i Ambr, d. v. s. i Ammer, männens hemvist. 
Belägen på en bergig halfö, gör byn ock skäl för namnet. — Uti 
Bergs s:n i samma landskap finnes byn Galhammar, 1350 Gard- 
amber, 1530 Gardamber; understundom äfven med h utsatt, t. ex. 
Gaalhammar 1565, Garhammar 1474, Ghardhamar 1405 och (a) 
Gardhambrom, hvarvid är att märka, att hiet kanske bör föras till 
förra sammansättningsleden. — I Ragunda s:n finnes utom byn 
Hammaren midt emot kyrkan äfven ett Ammer, längre upp vid 
Indalsälfven. Detta skrifves 1378 (in) Ambro. Vid byn utfaller 
Ammer-ån, och längre upp vid denna ligger byn Ofver-Ammer. 
Där ofvanför i Ammer-å.ns floddal ligger Hammerdals s:n, (i) Harn- 
bradali 1350. — Ändtligen är att anteckna, att byn Hamre i Åre 
skrifves (i) Ambren 1498.

I de här anförda namnen har ett h bortfallit, men exempel 
finnas ock därpå, att ett h tillagts. Aasen upptager i sin norska 
ordbok ett ord egg, f. eggjar, egg, skarp kant; 2) bergrygg, Öfversta 
kanten af en bergkam, Trondh., och detsamma förekommer hos 
Cleasby Vigfusson enkelt och i sammansättningen fjalls-egg, »the 
ridge of a mountain». Detta ord ingår i det härjedalska byanamnet 
Äggen, (i) Egghyom 1463, Eig 1507, Eggia 1564; byn ligger i 
Sveg vid Ljusnan vid en skarp bergkam, hvarför man säges bo 
icke i, utan på Aggen. Detta namn företer sålunda icke några 
oegentligheter; icke heller det jämtländska Brattäggen, Bratteggen 
1565, Brategh 1512, Brattegh 1486, by i Kalls s:n (bestämnings- 
ordet Bratt, d. v. s. adj. brant, ger stöd åt tydningen), men väl i 
följande. Äggen, en by i Mörsils s:n, åsyftas, då år 1413 talas örn 
i socknen liggande jord, »som AEgh heter». Några månader senare 
omtalas en person vid namn Erik i AEgiom, hvilket tyckes vara 
samma by. År 1501 fick Erik Jonsson undher Eggien för danska 
kronan lämnade tjänster en jord Assen, ligandes vid ytter Aeggie 
i Mörsils s:n. Ännu uti jordeböcker för åren 1564, 65 skrifves 
namnet Eggen, men år 1566 har namnet fått formen Heggien. Här 
har sålunda ett h tillagts, ehuru det sedan försvunnit; däremot har 
ett sådant tillkommit och blifvit beståndande i Häggens by i Ovikens 
s:n, Heggen 1567, 65, (Enar po) Heggin 1537, (Enar aa) Heggin 
1525; redan 1420 uppenbarar sig 7i:et, då (Andres a) Heg nämnes 
i ett bref, dateradt i Gisselåsens by i socknen. — Äudtligen hafva 
vi att upptaga byn Hegled i Sunne s:n, Högliidh 1567, Heighlidhe 
1520, Hseghliidha 1461, Heglidha 1438, dessa och flere andra med
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begynnande A; mot dessa sätta vi emellertid formen (i) Aeglidhe 
år 1473 och tillmäta den fullt vitsord. Betydelsen blir då: berg
liden, backsluttningen.

2. Vacläan mellan g och k samt d och t.
Vid en flyktig blick pä ortnamnen i 1500-talets fogderäken

skaper märker man snart, hurusom ett ortnamn ena året skrifves 
med g och det andra med h. Här några exempel. I Kalix’ s:n 
fisket Fiugehålmenn 1566, Fiukeholman 1568; i Umeå S:n Teegh 
1539, men Teck 1546, 47; i Bygdeå Djekneboda 1539, men Diegna- 
boda 1546, 47; i Löfångers s:n Kreekångher 1539, motsvarande 
Kregånger 1546 samt Högmark det förra året emot Höckmarck 
det senare, och på samma sätt i Skellefteå s:n Buduigh, Buruigh 
och Krogsiö 1539, men Budwiken, Burwik och Kroksiön I. Kroc- 
siön 1546, 47. Och på samma sätt i södra Norrland. Byn 2Wik
säter i Indal, Medelpad, Mygesätter 1543, men Michilsäter 1547 
och Myckessetther 1535, tydligen fsv. mykil, isl. mikill, stor. Oftast 
har den ursprungliga konsonanten återkommit, men motsatsen bal
ock inträffat. Exempel därpå erbjuder byanamnet Vigge i Indals 
s:n, Medelpad, skrifvet Wigge 1547, Wigghe 1535. I socknen om
talas Wikesiö tresk, Wicksiö tresk och Wickesiö tresk resp. 1559, 
60, 63, men Wigge tresk 1561, 62, med hvilka former, af flere om
ständigheter att döma, en och samma sjö utmärkts, nämligen Vigge- 
sjön vid Vigge by. Ett för 100 år sedan gjordt försök att härleda 
namnet från Wäg-heden (se Norrl. Sami., s. 57) må tor kuriositetens 
skull omnämnas. I den vacklan, som vi här uppvisat, hafva vi 
samma inflytande, som gjorde sig gällande, då man af Svearihi 1. 
Sverihi fick Sverighe. — På.samma sätt byta d och t ofta plats. 
I Alfta s:n, Helsingland, finnes en by, som år 1276 skrifves Gete- 
wijk (Widmark, Beskr. öfver prov. Helsingland, I: 76) och linder 
1500-talet Getuik, såsom år 1543. Men 100 år senare befinnes 
namnet hafva formen Giäddewijk; nu skrifves byn Gäddvik, såsom 
om namnet innehölle ordet gädda, då det däremot i sin förra led 
har subst. get, isl. geit, »a she goat»; jfr Geithas 1487, Gietåsen 1565, 
nu Getåsen, by i Marby s:n, Jämtland. Det flerstädes i Norrland 
uppträdande namnet Gissjö har samma härledning, t. ex. det i Torp, 
Medelpad, förekommande, som 1535 skrefs Gessijö, men 1543 Gett- 
siö, hvilken härledning är så mycket säkrare, som Gissjön genom- 
rinnes af Getterån. — Här tro vi oss ock hafva funnit lösningen
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med afseende på det i norra Ångermanland förekommande namnet 
Gideå. Därmed betecknas dels en by i Björna s:n vid Gideå älf, 
dels en socken vid samma älf och omkring den af Gideå älf genom
flutna Gissjön, hvarjämte det ingår i åtskilliga sammansättningar, 
Gidböle och Gideåbacka, byar vid samma älf i Grunsunda s:n. De 
äldsta namnformerna äro från 1535, då till Arnäs s:n föras Gijdhe, 
nu Gideå i Björna s:n, samt Westengijssijö, Nordhengijssijö, och 
Synnengijssijö, nu V., N. och S. Gissjö vid Gissjön. År 1541 
namnes ån Gidhåån, året därpå: »(af) Gige åne och Hvs åne» (d. ä. 
Husums-ån), 1553 uppbäres lax för Girå i Grunsunda, och 1557 
nämnas »Giåå och Saiwa åa» (d. v. s. Saluån i Grunsunda). Dessa 
former utvisa, att den på stamvokalen följande konsonanten redan 
vid denna tid bortfallit i det dagliga talet — nu Jiån —, en brist, 
som skrifvaren sökt ersätta, hvarvid ett d kommit att stå i stället 
för ett t. Med syftning på Gideå älf och Husumsån nämnas 1543 
»en ö benämnd Gidhönn och en liten ö benämnd Husöö», och 
ganska sannolikt är, att det är denna »Getö» (en ö, på hvilken man 
släppt getterna i bet), som gifvit upphofvet till alla dessa namn. 
Byarne i Grunsunda skrifvas Gideböle 1542 och Gidhebacka 1547. 
I Edsele s:n af södra Ångermanland finnes vid Ångermanälfven en 
ung gård eller by Gideåberg vid en å från Gussjön; uttalet är 
Jeåbärj. Så väl i denna s:n som i norra Ångermanland har ordet 
get formen jit, se Sidenbladh, Allmogemålet i N. Ångermanland. — 
Öfvergång t > d jämte omkastning från tn till nd har man i det 
jämtska Skatneraas 1435, Skatnar as 1445, Skatnaraas 1482, men 
4 år senare Skanderaas, nu Skanderåsen i Berg på en i sjön och 
midt emot klöfverberget utskjutande udde. Man kan för förra leden 
tänka på det i ortnamn vanliga skate, Rietz s. 581, det yttersta, 
Öfversta af något, ände, spets; isl. skati, »a towering, lordly man», 
pl. skatnar, män i allmänhet; men ordet är där ej begagnadt annat 
än i poesi; senare leden är fsv. as, bergås. — I stället för ett ur
sprungligt d uppenbarar sig ofta ett t, och synnerligen ofta in
träffar detta i namn, hvilkas senare led är subst. ed, smal land
sträcka mellan tvenne sjöar, isl. eib, »an istmus». Byn Maledhe i 
Själevad 1490 skrifves Maletth 1535, Måleth 1547, Måleedt 1569, 
hvarjämte äfven former på -eedh förekomma, t. ex. 1550; nu skrif
ver man Måle. Byn Utaned i Fors, Jämtland, kallas exempelvis 
1565 Wtanet, ehuru samma år i samma socken upptagas byn Edh 
och ödesgodset Westeredh.



I Jämtland i Bodsjö s:n vid Sidsjön ligger byn Sidsjö; Sijdsio 
1437, Sidsio 1517, Sidaiö 1565, Sitziö 1566, 67, Sittsiöö 1611. Och 
i Selånger i Medelpad finnes äfven Sidsjö by vid Sidsjön; Sijttsijö 
1535, Siissiö 1543. Vi se här fsv. siper, isl. stör, »long hanging», 
här med betydelsen: lågt liggande; jfr adj. sidländ Örnmark; eller 
ock liktydigt med lång, hvilket icke passar in så illa, ty den förra 
sjön är 1 /s mil bred, men tre gånger så lång. Det nyss nämnda 
sockennamnet Bodsjö och den i socknen liggande byn Bodsjö skrif
vas ock ofta med i i stället för d. På 1600-talet, t. ex. 1611, ser 
man Bååtsiö, liksom örn förra sammausättningsleden vore subst. 
båt. År 1567 kallas socknen Botzsiö, men byn Båtzsiö, 1565 åter 
resp. Bodsiö och Båtzsiö; Botzsio 1528 2 gånger, men ena gången 
på breivets baksida Bodzsia; Bozcio s:n 1437, Bodzio s:n och gardh 
Bodarn 1479, Bodzsio 1430 (troligen byn) och Budsio 1396. Att 
förra leden är bod, fsv. bop, isl. buö, »a booth», »shop», lider intet 
tvifvel. Det ligger närmast till hands att tänka på fäbodar, örn 
sådana i denna trakt förekommo så tidigt. Troligt är, att många 
boda-namn innehålla ordet bod i betydelsen af fiskebod.

I de här nämnda fallen har det äldre ljudet åter kommit till 
heders; men så bär det icke alltid skett. Uti Ångermanland före
kommer ett sockennamn, Boteå, som vi vilja förklara på det sätt, 
att dess t står i stället för ett äldre d, så att den rätta formen så
ledes skulle vara Bodir, bodarna, jfr isl. 5mö, pl. bubir. Namnets 
äldsta form är Botir 1319, Styffe, Skandinavien under unionstiden.1 
På 1500-talet har namnet formerna Bott® Schyplagh 1535, Botte 
s:u 1542, Bote s:n 1547 och Boothe s:n 1569. Uttalet är Bote med 
slutet o. Ett godt stöd för denna härledning se vi däruti, att nam
net i sammansättningar får formen Botar, t. ex. Botar-prästen, 
prästen i Boteå. Hvad slags bodar, som här åsyftats, torde vara 
svårt att afgöra. Socknens läge strax ofvan det ställe, där Styres- 
holms fäste låg och floden börjar blifva strid, gör det sannolikt, att 
där varit någon handelsplats, hvarest köpmansbodar uppslagits vid 
handelsskepps ankomst. Denna skulle väl helst tänkas belägen i 
byn Undrom, färjstället öfver älfven. En liten bergås, som går

1 Med det sockennamn, (de) Bubdu, som enl. Sv. Dipl. år 1314 nam
nes omedelbart efter Gudmundrå, är troligen denna socken åsyftad. 
Båda ligga vid Ångermanälfven, och från den ena kyrkan till den
andra är det, fågelvägen räknadt, ej fullt 2 och V2 mil- Antagligen 
föreligger här en misskrifning i stället för Buda (d. v. s. Budum).
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genom socknen, kallas nu dels Botar-, dels Botåsen. Ett liknande 
namn, (a) Botas förekommer i ett bref af år 1461, dateradt i Ovi
ken i Jämtland, nu byn Botåsen i samma socken; möjligen äro ock 
några andra med Bot- begynnande namn att förklara på samma sätt.

Subst. lid, med löfskog bevuxen backsluttning, fsv. lif), isl. hilt), 
»mountain side», är ett i norrländska ortnamn ofta ingående ord. 1 
Medelpad uppträder det i sockeunamnet Lieth 1314, Lydh 1316, nu 
Liden, vid Indalsälfven på gränsen mot Jämtland; och i Ångerman
land möter det oss, likaledes i ett sockennamn, nämligen i Lidh 
1314, Liidh 1316, nu Liden vid Ångerinanälfven. Att det jämt
ländska sockennamnet Lith eller Lif, Lith 1314, Luth 1316, är 
samma ord, torde vara tämligen klart af hvad som är sagdt i det 
föregående. Bedan år 1303 talas om en prester a Lite, och 1347 
skrifves namnet alldeles lika; (i) Luth 1427, (a) Lyyt 1440, (i) 
Lith 1441; någon gång äfven Liidh, såsom 1449. Genitiven biet' 
Läs, t. ex. i Läs socken och uppå Läs skatting, båda från år 1536. 
Uttalet är Lif. — Ifrågavarande subst. ingår ock uti några jämt
ländska byanamn, men under annan form, t. ex. Lidh i bref, dat. 
i Offerdal 1529, och Lidhin i ett annat af år 1530, dat. i Unders
åker, troligen båda två syftande på nuvarande Lien i Aspås s:n. 
I en handling af år 1378, daterad i Ragunda och handlande örn 
köp af jord och fisken därsammastädes, nämnes ett ställe Liidh, 
hvilket är nuvarande Lien, en by ytterst i samma Ragunda s:n. 
Sockennamnet Frostviken har i Ström, Jämtland, ännu ej riktigt 
vunnit burskap, utan man säger hellre opp i Lii, och folket där
städes kallas Zi-byggarne (Li-hyttjan). — Vi hålla före, att ännu 
ett sockennamn är bildadt af detta ord. Några mil ofvanför Sol
lefteå ligger på ömse sidor om Faxälfven socknen Edsele. Den 
äldsta kända formen är Essxledh 1535; sedan skrifves det Åsle 
1542, Esledh 1547, Eslee 1550 och Eeslee 1569. År 1535 upp
tagas här 6 byar, och en af dessa är Wttan Mo, 1542 Vttanöö, 
1547 Vtanedh och 1550 och 69 i hufvudsak lika därmed. Vi mena, 
att sockennamnets förra led är just detta edli1 — man märke, att I

1 Det bör ej lämnas oanmärkt, att det af Rz s. 289 anförda ida, fern., 
tillbakaströmmande vatten i en älf, kan någon gång döljas under -ed.
I södra Ångermanland har ordet formen eä, best. form eärn och ingår 
med säkerhet i Hänabärseärn (Hanabergsedan) i Multrå. Efter Indals
älfven kallas sådana ställen egårdar, t. ex. Länsmansegåln vid Ostan
sjö och Snurra strax ofvanför Fjäl.



Edsele kyrka ligger blott V* fjärdingsväg ofvanför Utanede —, och 
att senare leden är detta lid, hvadan namnet, örn, såsom vi hoppas, 
denna härledning är riktig, skulle skrifvas Edsliden, till skillnad 
från det andra, äldre och större Liden, Liidhen 1535, mot hvilket 
Edsele s:u stöter efter hela östra rålinien. Emedan namn på -sel 1. 
-sele (t. ex. Ramsele, Resele) äro vanliga i dessa trakter, har man 
omskapat namnet till likhet med dessa. Märkligt är, att nyss
nämnda Lidens socken i Medelpad år 1535 också skrifves Exlij- 
dhen; med tanken på det närmast ofvanför inom Jämtlands landa
märe liggande Utan-ede? — Några andra ångermanländska namn 
borde här omnämnas, men vi inskränka oss till att nämna, att det 
ej ovanliga sjönamnet Lesjön, t. ex. i Fjällsjö, innehåller detta lid, 
såsom synes af formen Lidz tresk i Fjällsjö 1566. — Från det 
Öfversta Ångermanland förflytta vi oss till samma trakt af Helsing
land. Långt upp i Ljusdals s:n utfaller Le än vid Leå bodeland 
uti Let sjön, i hvilken dessutom Oppli ån mynnar ut vid Letsbo 
by. Den förra ån skrifves Led åån och Ledhåå 1552, Leåströmen 
1696, och ålekaren i densamma Leskaren 1553; nuvarande Letsbo 
hade formen Ledzboda 1543, 46, Lezboda 1545. Att samma lid 
här föreligger, är tydligt. — I det följande få vi anledning att om
tala en annan grupp af namn, som nu hafva ett r i st. för ett äldre 
d. Här vilja vi blott i förbigående upptaga ett namn, hvars d 
öfvergått till g. Vid Helsinglands kust och inloppet till Hudiksvall 
finnes en större ö, som nu skrifves Ag ön. De äldsta former, som 
vi känna, äro Ådön 1539, Ådöön 1541, 43, Adönn 1542, men (för) 
Agöne 1549 och sedan framgent med g, så framt man icke såsom 
år 1569 och äfven andra år förändrat namnet till Angöönn, möjli
gen med tanke på det i Helsingland välbekanta anger, vik, och 
den djupt in i ön skjutande hafsviken. Utan tvifvel innehåller 
namnet ordet åd, honan af ejdergåsen (Anas mollissima), Rz s. 837. 
Uti Kongl. Vetenskapsakademiens handl. vol. IX finnes sidd. 107— 
140 en af Nils Gissler författad uppsats örn strömmingsfisket i Norr
land, och s. 117 heter det som följer: »När lahben, svart Lasse 
(Coprothenus) är framme, som sällan sker, är märke, att ström
mingen är å förde. Aderhonor och andra änder vilja ock gerna 
vara framme, när strömmingen är för handen.» Denna' fågel har 
sålunda haft cn särskild betydelse för den fiskande skärgårdsbe
folkningen. — Äfven ljuden b och p växla med hvarandra, men vi 
anföra här blott ett exempel därpå, äfven det hämtadt från Helsing-
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lands skärgård. Där finnes nämligen en ö, sorn har namnet Ba- 
kareön 1530, Bakarön 1541, men Packare önn 1542; sedan blir 
det Gaekaröön 1543, (for) Gackare öna 1549, och nu skrifves nam
net Gackarön. Den närmare betydelsen af det här föreliggande 
»bakare» är oss obekant; de i trakten boende kunna kanske därom 
lämna upplysning.

3. Namn, innehållande orden våg och hå.
Uti »Ordbok öfver allmogeord i Helsingland, Hudiksvall 1873», 

upptages s. 84 ett subst. våg, rn. 1) ett litet grund i ett älfdrag; 
2) sidovik eller bredare vatten i en alf.1 Substantivet finnes bos 
Aasen, Norsk Ordbog, Christiania 1873, s. 905 under formen vååg 
med betydelse af »en smal bukt i floddbrädden, en liten vik». Andt- 
ligen finna vi det i isl., för hvilken Cleasby Vigf. s. 684 upptager 
vagn, »a creek», »bay». Detta ord ingår uti icke så få norrländska 
ortnamn. År 1341 skänkte, enligt Sv. Dipl., en person »unum pra- 
tum in vulgari dictum» Vaghin, par. Nora, till Helgeandshuset i 
Stockholm. I Nora bar jag emellertid ej kunnat påträffa något 
motsvarande ställe, men väl i grannsocknen Nordingrå, hvarest 
Wåge-fjärden är till finnandes och vid denna både kyrka och 
prästbol. Om första kyrkobyggnaden går följande sägen. Af socken
borna ville den ene hafva kyrkan på ett ställe, den andre på ett 
annat. Man började omsider att bygga på ett ställe, men hvad 
som byggdes upp örn dagen, refs ned om natten. Någon, som 
nattetid gick förbi byggnaden, fick från denna höra en röst, som 
sade:

I Våge, i Våge, 
där vill jag åge (äga).

Lydande vinken, öfvergåfvo sockenborna den platsen och bör
jade bygga på det ställe, där kyrkan nu står, och allt gick väl. — 
I Jämtland uppträder detta ord mycket ofta i namn. År 1378 var 
Thorer i Diupowagh närvarande vid ett köp af jord och fisken i 
Ragunda; byn skefs ännu 1565 Diupwåg, men 1611 Geewågh, och 
nu heter byn Gevåg (w ^_). Den är belägen i den öfre delen af 
Ragunda s:n, och före Ragundasjöns utskärning skall en vik eller 
våg gått djupt in i landet. Bredvid denna ligger byn Krokvåg,

1 Den förra betydelsen är oss ej bekant. För Jämtland anför F. Bur
man, Norrländska Sami. s. 95 samma ord med betydelsen: buktgi vik 
inåt bäckar.



Kråckuågh 1611, Kråkewåg 1565, Kråckuåg 1566, Kraakewaag
1536. Att namnet innehåller kråka, fågeln, är alldeles tydligt, och 
ännu uttales namnet af äldre, af skriften mindre påverkade per
soner Kråkvå(g). I likhet med många norska namn, som innehålla 
ordet Kraake, har det emellertid omformats, så att det fått utseendet 
af att vara sammansatt af krok; se Rygh, oplysninger til Trond- 
hjemske Gaardsnavne, under Krokaas. »Att fara förbi här var 
krokigt, var en stor omväg; men vid den torra byn fick man fara 
gent, och därför kom den ena att heta Krokvåg och den andra 
Genväg eller Gevåg», upplyser allmogen i trakten. Uti Liths s:n 
finner man år 1440 byn Bredevagh, örn Brevåg, likaledes vid In- 
dalsälfven; och i Hackås möter oss Tynnwagh 1441, Twnnevagh 
1445, Tynnewaaghum 1486, nu Tunvågen. Dessa äro de äldsta 
namn, i hvilka det ifrågavarande ordet ingår; men en blick på en 
karta öfver Jämtland och Ångermanland visar oss snart flera andra 
namn, som höra hit. Bland dessa hafva, i det senare landskapet, 
flere formen Vogen med slutet o, såsom ofta sker med långt a-ljud, 
när det föregås af afljud, t. ex. ro, vrå; tjvo, två. Wogö, som 
nämnes 1490, är säkert de n. v. byarne N. o. S. Våge i Själevads 
s:n i Ångermanland, Nörre wåghe och Söder wåghe 1547. — Inom 
Sollefteå s:n utfäller Faxälfven i Ångermanälfven, och just vid de 
båda flodernas förening ligger byn Granvåg. På ort och ställe ut
tales namnet Gra^vå, liksom örn det innehölle subst. gr ari, gran
trädet, och i äldre skrifter ser man ock stundom sådana former 
som Granuog 1566, Gränwågh 1547, ehuru bestämniugsordet på 
grund af läget måste vara gren. Därmed stämma ock formerna 
Grenvog 1542 och Grenwaghe 1535. Sedan klyfver sig namnet, och 
1550 har man Grenwåge och Gränwijk, 1569 motsvarad af Nörre grän- 
uåg och Söder gränuåg. Grundordet är i alla fäll våg, vik. Äfven 
i Helsingland bildar detta ord flere ortnamn, t. ex. byn Våga i 
Järfsö vid Ljusnan, (i) Wogom 1543. Det ingår ock i namnet på 
en af Helsinglands viktigaste floder, Voxna alf, från hvilken det 
sedan öfvergått till en af landskapets yngsta socknar, Voxna, genom 
hvilken floden rinner. Där alfven i Bollnäs s:u utfäller i sjön 
Varpen, ligger byn Voxsätter, och en fjärdingsväg ofvanför myn
ningen vidgar sig floden till en sjö, Voxsjön. Bynamnets äldre 
former äro Vogsether 1535, Woxsätter 1543, W&xsätter 1552, Våg- 
sätra 1631; sjön skroth Wåxen 1559, Wåxsiönn 1566, 73, Wåge 
siönn 1583, och floden kallas Wåxen 1552 samt s. å. äfven Vägs-
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nen, hvilka namn alla innehålla det hår ifrågavarande ordet våg. 
I stället för Voxna alf skulle nian således skrifva Vågsna, och 
hyn skulle få sitt namn återfördt till Vågsäter, örn man vill följa 
härledningen.

I de norrländska dialekterna har man äfven ett annat ord 
för vik, nämligen hå, mask. I Härjedalen (Glöte) finnes det så 
som appellativ, och förf. har där tor detsamma antecknat betydelsen: 
»mindre utvidgning (med sakta rinnande vatten) af flod eller å; 
stundom svårt att angifva skillnad mellan hå och sjö». Ordet finnes 
ock i jämtskan; i dagboksanteckningar från århundradets början 
af lektor F. Burman finnes följande korta anteckning: »Håå, sele», 
hvarmed menas, att hå och sel, sil (lugnvatten) skulle vara likty
diga. Detta ord ingår i flera härjedalska gårdsnamn, såsom Hä
näs, Lislj-hånäs (Lill-hånäs). Vernäll bildar på gränsen mellan 
Linsell och Vemdalen en sjö, Hånsjön, och vid denna visar kartan 
en by, llän. Straxt ofvanför vid samma å ligger hyn Kvisthån. 
Uti Lillherdal s:n i samma landskap bildar en liten å straxt invid 
kyrkan en liten sjö, Hån, och norr om denna är byn Nordanhån 
belägen. Namnet skrifves Nordanhåå 1611, Nordhenhåå 1568. I 
närheten, söder örn Lillherjeån, ligger byn Sunnanå, Sunnan åå 
1568. — I Helsingland finnas tvenne byar, som höra hit, nämligen 
Hå i Bollnäs vid i/åtjärn, Håå 1631, 1543, och Hå i Söderala, 
likaledes Håå 1543. — Med detta ord få dock ej alla namn sam
manställas, hvilka hafva samma ljud. Det uppländska Håtuna 1409, 
nu Håtuna, har, exempelvis, ej något att göra med detta hå, utan 
kommer af ett ord, som svarar mot isl. har, »high», norska haa i 
ortnamn, t. ex. Haaland, Haanes, hvilket är en äldre form för hög. 
Detta tro vi ingå i det jämtländska sockennamnet Håsjö, Haasia 
1536, Höste 1528, 25, Hasla 1500. Dock ha vi hört förståndiga 
allmogemän från trakten förklara det så, att Singsjön, omkring 
hvilken socknen är belägen, egentligen skulle vara en hå af Singån, 
på samma gång de dock erkände, att socknen, som koloniserats 
från Hagunda och ligger betydligt högre än detta, väl kunde hafva 
gjort skäl för ett namn, sådant som högsjön.1 Huruvida byn Ho- 1

1 En sägen är, att socknen fått namn på följande sätt. Innau folk
ännu slagit sig ned i trakten, kommo tvenne män vandrande i sko-
garne. Från ett berg hade de nyss sett en sjö, då de kort därpå
upptäckte en annan. Då utropade en: »Hå, här är en sjö henern
(här) å!» Däraf hlef det Håsjö. Det var Singsjön, som de hade sett.
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sjö i Sundsjö, Jämtland, Hosio 1528, Hosio-men 1538, hör hit, 
därom våga vi ej yttra oss. — Till samma grupp som Håtuna höra 
sockennamnen Högsjö i Ångermanland och Hässjö i Medelpad. 
Det förra skrifves Häsziö 1542, Hösiö 1547 och har lånat namnet 
från byn Hösiö 1547, Hössiö 1569. Denna är tydligen ingen annan 
än n. v. Hundsjö (!) belägen V» naii från gamla kyrkan vid en 
liten sjö; uttalet är Hose. Det medelpadska namnet skrifves Häs
siö 1314, (in) Hsesium 1316 och uttalas nu enligt skriften Hässjö. 
Andtligen omnämna vi Håsiö sköld med bonde i Häsiom i Alfta 
s:n i Helsingland år 1543; hemmanet Hädszie i Alfta nämnes 1535 
i Gustaf I:s registratur 10:de delen.

4. Med Fan-, För- och Dö- begynnande namn.
En hel del norrländska ortnamn börja med ordet Fan-, Be

tydelsen af detta bestämningsord har hittills icke varit uppvisad; 
men allmogen, som gärna vill aflocka ortnamnen deras hemligheter, 
har så myeket mera sysselsatt sig med dessa namn. I Ragunda 
s:n finnas nära hvarandra byarna Pål-, Gisle- och Fangård. Sägner 
i orten ställa dessa namn i samband med strider, som där utkäm
pats mellan svenskar och norrmän. På ett ställe var en spö pål c 
upprest, och på ett annat skulle de fångne gisslas, och däraf biet’ 
det Pålgård och Gisselgård. Och det ställe, där krigsfolket svor 
fanan, blef kalladt Fangård; enligt en annan vändning af sägnen åter 
skola fanor där varit uppställda under en strid. De två första namnen 
innehålla naturligtvis mansnamnen Pawal eller Pål och Gisle; det 
sistas betydelse blir klar af det följande. I Herjedalen i Elfros s:n 
vid mynningen af en i Ljusnan utfallande å ligger byn Fanhus. 
Skolläraren i orten, herr O. J. Sjögren, har om denna meddelat 
mig följande. Enligt de gamles berättelser skulle några män, som 
begifvit sig till detta ställe för att fiska, där råkat på (de »fann») 
ett hus, som hade fiutit dit. Detta inredde de till bostad, och blefvo 
de så de förste bebyggarne på stället, som efter denna händelse fick 
heta Fanhus. Högt uppe i Ångermanland ligger Bodums s:n om
kring Bodumssjön. På en i denna utskjutande udde ligger byn 
Orrnäs (1547 Ormnesz). Enligt sockenbeskrifningen i landtmäteri- 
kontoret i Hernösand skall på denna bys ägor finnas en lund eller 
kulle, kallad Fanlund, »hvarest en kyrka eller bönehus förmäles 
fordom hafva varit uppförd, och tämmeligen säkra tecken därtill 
finnas .... såsom att vid i senare tider verkställd odling af samma
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kulle funnits stenfot till ett multnadt hus jämte kringspridda läm
ningar efter människoben, hvilket antyder, att här äfven varit be
grafningsplats». — Oftast förekommer detta ord i sammansättning 
nied subst. by, ett uttryck, som begagnas äfven i Helsingelagen, 
där det talas om att bo n fornum by». Det äldsta af dessa namn 
är Fanbyn i Sunne, Jämtland, vid Storsjön, endast genom en by 
skild från kyrkan; Fornbyen 1565, Fornoby 1348.

Fanbyn 1567 ett ödesgods i Marby, Jämtland, Fforneby 1478.
Fanbyn i Sundsjö s:n, Jämtland, Farenndhbyenn 1611, Förne- 

byn 1567, Fornbyen 1565.
Fanbyn i Rödöns s:n, Jämtland, vid Storsjön, Fanbyn 1567, 

Fannebyen 1565.
Fanby i Helgums s:n, Ångermanland, Fvnby och Fanbynn 

1569, Fforneby 1535; uttalas Fornby, jfr Hanebo > Hambo.
Fanby i Sollefteå, Ångermanland, Ffanby 1542; uttales Fårnby.
Fanby, V. och Ö., i Anundsjö s:n, Ffanby 1535.
Fanby i Grunsunda s:n, Ångermanland, Ffanby 1535.
Fanbyn i Stöde s:n, Medelpad, Fforneby 1535.
Fornby i Arbrå, Helsingland, Fforneby 1543.
Andra sammansättningar med detta ord äro Förnebo i Järfsö 

s:n, Helsingland, Ffornabo 1545, 46, Fförneboda 1543, Faneby 1535. 
— Forsta, by i Lockne s:n vid kyrkan, Forsta 1565, men 1418 
(Olaff i) Fornastadum. — Fanskog (äfven skrifvet Fantskog) i 
Skogs s:n, Ångermanland, Fanskog 1569, Fansko 1547. — Fanhus, 
den nämnda byn i Herjedalen, skrifves 1565 Fanus, 1611 Fann
hus med endast en åbo. Uttalet är Fénnes. Detta är tydligen ett 
Forn-hus, d. v. s. en befästning från den norska tiden. Ett godt 
stycke nedanför, äfvenledes vid Ljusnan, omkring 5 mil in i Hel
singland från den forna riksgränsen, har man helt säkert haft en 
svensk befästning i n. v. byn Skyte vid en i Ljusnan utfallande å, 
Skytte beek 1559, Skytz bech 1573. Grundordet är väl stundom 
hus, t. ex. Sketha husett 1557, men detta betyder här endast ale
lius. Detta ställe ligger i Färila; närmaste socken nedanför har i 
Kårböle skans ett säkert minne af forna befästningar. — När man 
i Torsåkers s:n, Ångermanland, finner byn Fanom, Fanum 1547, 
Fanim 1542 kunde man ock tänka på ett ursprungligt Forn-hem 
—- I Nätra s:n, likaledes i Ångermanland, finnes en by Förnätra, 
som skrifves Förnätra 1569, Fanäter 1550, Ffanäter 1542; bestäm- 
ningsordet är tydligen adj. forn, grundordet åter föreligger i socken



namnet (de) Netru 1314, (in) Nsetro 1316. Vidare namnes Forna- 
bergh 1350 i ett gränsdokument från N. V. Jämtland, Fornönn 
1568, en själagrnnd i Torneå, Fornnöönn 1566, samt Fornöö grund 
1568, likaledes ett själafiske, i Luleå s:n, af hvilka det förra tro
ligen motsvarar n. v. Furuön och det senare Furuholmen.

Några ortnamn börja emellertid med För- utan att hafva något 
med den föregående flocken att skaffa. Vi förflytta oss först till 
Frösön i Jämtland. På öns södra sida ligger byn Kungsgården. 
Denna består, enligt de förut åberopade anteckningarna af F. Bur
man, af de forna gårdarna Förberg och Västanåker. Af dessa 
innefattade den torra Kungsgårdsmarken och trakten omkring gamla 
skansen, den senare äter ägorna västanför skansen eller de n. v. 
Kungsgårdsåkrarna. Huru den gård, som med tiden fått namnet 
Förberg, kom under kronan, nämnes i ett permebref af 1345. En 
man, n. v. Nichulas Halsteinsson, hade slagit ihjäl en annan och 
lämnade därför till konungen bl. a. halfva gården Mielleim (nu 
Mjälle, gränsande till kungsgården), hvilken låg jämsides med den 
jord, som konungen där ägde förut, hvarjämte dråparens hustru af 
sitt gods gaf »halfven ytragarden firir Bergin», och äfven den andra, 
som hon genast köpte af (Bäfwe Vesten Åkra, hvadan hon till för
soning för mannens brott kunde till konungen lämna »allen saman 
ytra garden firir Bergin». Efter detta nämnes denna gård ofta. År 
1347 talas örn stämmor »firir Berglie», året därpå (i) »sezstawnne 
firir Berghem 2 gånger; eller ock heter det, att detta var gjordt 
firir Berghi, t. ex. 1351; Actum Forbergh 1363. I bref af 1405 
heter det »i mothz wikwnne Forbaerghe,» hvarvid utgifvarne af så 
väl det norska som svenska diplomatariet onödigtvis framför ort
namnet satt ett: [a]. — Afven en annan jämtländsk by med detta 
namn förekommer, nämligen Förberg i Refsunds s:n. Gårdarna i 
byn ligga mellan Refsundssjön och ett högt berg, som ligger öfver 
dem. Namnet, hvars uttal är _ , skrefs Forbärgh 1611, men blott
Bärg 1565. — Med dessa sammanställes slutligen bynamnet Offer
berg i Undersviks s:n i Helsingland. Ännu 1631 skrefs byn helt 
enkelt Bärgh, men 1543 Fförberg, delvis hörande till Berbo skiol, 
det är: bergsboarnes sköld. År 1540 erlades böter för ett blodvite 
af iogan fförberg i denna socken. I fogderäkenskaperna för år 
1542 upptages bredvid hvarandra: per larsson förberg och iogan 
(= Johan) i diupuik. Detta för- är tydligen prep. (nedau-)/or;
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senare missförstod man namnet och ombildade Förberg till Offer
berg, 1 Exempel på liknande utveckling finnas i mängd. Uti Idenors 
s:n, Helsingland namnes 1543 en bonde Önde Sörman ååne, då 
sönnan har sin fulla prepositionella betydelse kvar; sedan det när
mare sammansmält med grundordet, säger nian naturligtvis (Önde) 
i Sunnan-å. (Nils) noribin i Söderala 1543 motsvarar n. v. Norrby 
o. s. v. Så länge grundordets betydelse stod klar för språkmed
vetandet, rättade man prepositionen därefter. Då skref man logan 
wed hellone (vid källan, nu Källene i Hels.) och icke i. Andtligen 
jämföras härmed Helghö vndir Backa 1449, Eric vndher Bacca 
1501, Niels vndir Berghem 1420, alla från Jämtland. Ett norskt 
gårdsnamn Forberg förklarar Bygh, anf. st., såsom innehållande 
appellativet forberg i gamla språket, ett framför större höjder lig
gande flätt berg. Då detta ord endast sällan förekommer uti is
ländskan och ej är uppvisadt i fsv., finna vi denna tydning mindre 
sannolik. Andra exempel på preposition^1, tjänstgörande såsom 
bestämningsord finnas ock. På Frösön vid Vallsundet ligger byn 
Valla och midt emot på andra sidan örn sundet Genvalla, äfven 
denna hörande till Frösö s:n. Detta senare namn skrifves (i) Geen 
wanum 1363. — Uti Fjällsjö s:n i Ångermanland finnes 1543 byn 
Nes, nu Näset vid Fjällsjösjön; när en udde midt emot heter Ge
näset, så lär det näppeligen vara något annat än gen-näset.. — 
Utmelands hy i Dalarne är allom bekant ur vår svenska historia, 
men få torde hafva tänkt på namnets betydelse. Den har en namne 
i Stigsjö s:n i Ångermanland. Vid stranden af Gussjön ligger byn 
Uland, på 1500-talet Vtlandh och äfven Vthmelandh, d. v. s. ut
med landet, tydligen räknadt från By vid norra änden af samma 
sjö. I det nordligaste Norrland, i Ofver Torneå s:n ha vi sett en 
by 1619 skrifvas Vth medh Landet; han hade 3 åbor och föregicks 
af byn Grätnäs. Inför ett sådant namn som Opim 1543 i Medel
pad, nu Öppjom, är man frestad att antaga en sammandragning af 
upp-i-bynom.

Ofvan ha vi visat, att ett gammalt Diupowagh i Ragunda 
s:n i Jämtland krympt ihop till Gevåg. Då ligger den frågan 
nära: Huru har det annars gått med detta adjektiv såsom förra

1 Man talar om en på det höga Offerberget befintlig ättestupa och en
nära där intill belägen stor och flat stenhäll omgifven af skarpa,
uppresta stenar, på hvilken häll offer skall hafva ägnats guden Tor.
Genom namnförändringeu har man tydligen velat gifva uttryck häråt.



sammansättningsled? — I Jämtland uppträda i tre socknar, Ragunda, 
Refsund och Lockne, byar med namnet Döviken, om hvars betydelse 
vi på ort och ställe hört mycken undran, och många hafva trott, 
att bakom namnet skall dölja sig någon hemsk tilldragelse. Om 
Döviken i Ragunda heter det, att medan Ragundasjön var kvar, 
bröt det där mycket vid stormigt väder, hvarför folk, som färdades 
i båt, ofta omkom på det stället; man har således velat härleda 
namnet från subst. död. Men därvid har man varit på villospår. 
Namnet skrifves Duffuiken 1567 med ett ödegods Vester duff- 
uiken; Divikenn 1565, Diviken 1566, och däraf blir man ej synner
ligen klok. Men med Diuuik 1536 börjar det att ljusna, och med 
Dywpowiik 1378 är det full dager. »Djupvik» är således gåtans 
lösning. Adj. djup har således undergått våldsamma och olikartade 
förändriugar: i detta namn till dö och i den strax nedanför ligger 
byn till ge-. — Det i Refsund förekommande Döviken ligger vid 
en liten sjö; uttalet skiljer sig här från skriften, i ty att man i 
hvardagligt tal benämner byn Dövingen, ett uttal, som ock har 
gammal häfd för sig. Namnet skrefs Döffwiken 1565, Döffuiken 
1566, Döuingen 1567; Doffwingh 1537, i ett och samma bref af år 
1479: Dofflngh, Doffwingh och DofFuingh, (i) Dowinge 1451 och 
Dovinghin 1412. — Den liknämnda byn i Lockne s:n ligger vid 
Locknesjön och skrefs Duffwiken 1565, Dwffwik 1516, Duwiik 1426, 
Duuuavik och Duwa uik 1418 i samma bref; och Duviker men 
nämnes omkring år 1311 såsom hafvande länge »trätt» med Rossa 
bolls menn, d. v. s. bönderna i Rossbol, en by, som stöter till 
Döviken.

5. Bur- såsom bestämningsord.
Uti Norrland förekomma åtskilliga ortnamn, som börja med 

Bur-, så en by Bursjö i Ytterlännäs s:n vid en sjö ett stycke in
nanför Bollsta-fjärden. Namnet skrifves Bwsiö 1550, Busziö 1569, 
47 och Budhsijö 1535. Att där äldst varit en fäbodplats för de 
närmare fjärden belägna byarna, är mycket antagligt. Vokalen u 
utgör ej något hinder; Bodums by i Fjällsjö s:n uttalas ännu af 
äldre personer för Bue (Bodum 1569). — Vi tänka härvid äfven 
på Burträsks s:n nära Skellefteå. Denna genomrinnes af Bure älf 
och ligger omkring det betydliga Burträsket, vid hvilket år 1546 
låg byn Burtresk med icke mindre än 21 bönder. Från denna sjö 
har ån ungefär en fjärdingsväg till en annan sjö, Bodträsket, och
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mellan dessa båda sjöar sträcker sig byn Bodbyn. Längre ned 
genomrinner alfven Boda träsket med byn Boda och sedan Bus
sjön. Vid flodens mynning ligger byn Bure, 1539 Bure och då 
med endast 4 bönder. Bestämningsordet har här klufvit sig, så 
att de yngre orternas namn slutit sig till det moderna riksspråket, 
under det att af gammalt betydliga orter fått behålla den äldre 
formen med u i stammen. Det slutande r:et beror på öfvergåugen 
d > r, som möter oss, då det vanliga Gida i Ångermanland år 1553 
ersättes af Gira, då det i Njurunda förekommande mansnamnet 
Ås ved 1543 två år senare skrifves Åsver, hvarvid en och samma 
person åsyftas, samt då landskapets namn, det gamla Msedalpadha, 
i Ångermanland, Jämtland och äfven i Medelpad uttalas såsom 
Mällpar. I ett bref af år 1544 (Dipl. Norv. XIV, 2 n:o 811) ock 
Meedellpar.

6. Namn, innehållande träta, isl. }treetta, »a quarrel».
Under besök i Ragunda sistlidne sommar blef förf. uppmärk- 

samgjord på en backe därstädes, som hade det ovanliga namnet 
Trättjolbacken eller i skrift Träto jonsbacken. Och namnet för
klarades bero därpå, att man länge tvistat om äganderätten till den 
midt i åkrarna liggande kullen. Vi sökte i våra anteckningar, och 
namnet befanns alls icke allenastående. I Nora s:n i Ångerman
land finnes en uppodlad myr, som kallas Trätmyra, hörande under 
Nordviks by. Ett godt stycke upp efter alfven finner man i Hake
ste by af Multrå s:n en dal, som kallas Trättardaln af trätte, 
träta. Folktraditionen i Jämtland hade lämnat tydningen af dessa 
namn och bevarat minnet af en synpunkt, som mer än en gång 
legat till grund för namngifningen. I Dipl. Norv. V: 1 n:o 44 
omtalas uti en i As år 1303 utfärdad handling en person, som 
hette Rolwser hj prsetogserde; och 1438 omtalas, äfvenledes i Ås’ 
s:n, »ett gods, som Traettegiorde heter.» Kartan visar äfven en 
fjärdingsväg öster örn Ås’ kyrka en by Trättgärde. — År 1523 
nämnes ett gränsmärke mellan byarne Mo och Vigge i Bergs s:n, 
hvilket hette Trettemoran; närmaste märke var Wonlese hokkin 
(d. v. s. bäcken, där några fiske von or, fiskebragder, ej brukades). 
I Kyrkås s:n upptages 1565 i fogderäkenskaperna byn Trettegierde 
mellan Kyrekieåss och By. Samma ställe åsyftas troligen med 
(Anders i) Trette gerd 1529 och (Anders i) Trettegierde 1537. — 
Kartan upptager i Klöfsjö s:n N.O. om kyrkau ett berg med narn-



net Tröttängsberget, hvilket troligen ock hör hit. — Enligt uppgift 
skall det i Stadsforscn i Fors s:n finnas ett fiske Trätt forsen, lik
som äfven Struschkvisslan och Str ulf sket, hvilka båda namn anses 
innehålla ordet strul. — I Ångermanland förekommer ett byanamn, 
som hör till denna grupp. Uti Arnäs s:n ligger hyn Täfteå mellan 
byarne Torsböle och Bygdom, och alldeles samma plats intages år 
1535 af byn Trette, Trätte 1542, Trätta 1569, 72, Trette 1600 
jämte Täuffte, den senare formen i tiondelängden, Täffthe 1618. 
För Helsingland ha vi ett byanamn, som med säkerhet hör hit, 
nämligen det i Delsbo förekommande Prettingberg. Äldst skrifves 
det med begynnelsebokstafvcn T, t. ex. Trättingxberg 1542, Trätt- 
[en]gxb[er]g 1543, Trettinghzbodha 1572, Trettinngebo 1582, men 
Prettingeberg 1601, Prättinge bärgh 1636. — Med tvekan upptaga 
vi på denna plats ännu ett namn, nämligen Trosten, som tillhör en 
by i Bergsjö s:n i Helsingland strax öster örn kyrkan. Den äldsta 
för oss bekanta formen är Trottesten 1543, 42, Trötte sten 1545, 
men år 1582 skrifves det en gäng Threttesteen. Äfven det när
mast föregående namnet skrifves en gång, nämligen 1572, Trotte- 
bodha. — Men det är icke blott om jordstycken, som man tvistar örn: 
fiskena hafva i alla tider haft en synnerligen stor förmåga att 
bringa grannar i fejd med hvarandra. Detta återspeglar sig ock i 
ortnamnen. Några exempel från Jämtland äro redan anförda, och 
till dessa lägges ett annat från Medelpad, hvarest finnes ett fiske, 
som har namnet Trätwarpct. Äldre kartor utvisa det i Njurunda s:n 
västerut från Endesviks Landit och närmast väster om Mora Notvarp. 
Dessa namn sluta sig till ett stående uttryck i permebrefven. I 
dessa heter det nämligen jämt och samt, att den och den jorden 
»stod i trätte mellom . . . .» eller »hvilken jord lenge häfver stån
da i trette mellom . . . .» Hvad särskildt det förra Helsinge- 
narnnet beträffar, må erinras, att i Herjedalen, hvars språk mycket 
liknar Helsinglands, förekommer subst. träffning, d. v. s. trätande.

7. Namn, innehållande gränd.
Flerstädes i Norrland förekommer en delning af en större by 

eller cn socken i flere gränder. I Lulesocknarnes ortnamn omtalar 
Nordlinder, hurusom den stora byn Skatamark delas uti frenne så
dana, nämligen Inbyn, Utbyn och Häggarne. Uti ofvan anförda 
arbete af F. Burman omtalas, huruledes Rödöns s:n i Jämtland delas 
i frenne delar, nämligen Sjöbygden, Kyrkoslätten och Krokoms-
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gränden. Rz anför från Aland subst. gränd nied betydelsen granne
lag, inbegreppet af alla grannar. Hildebrand omnämner i Sveriges 
Medeltid I, s. 45, 46 Västgötalagens termer gränd (grannelag) och 
skire (jfr det engelska shire), hvilka anses hafva utmärkt ej bygd, 
utan en mindre enhet. Det förra ordet ingår i såväl medelpadska 
som jämtska ortnamn. Uti Årliga räntan från Medelpad för år 1562 
följer efter Ljustorps s:n och med samma rubrikstil, som begagnas 
tor socknar, Riidz gränd, hvarunder upptagas Bien, Lundhe, Blidh, 
Herreberga och Södereberga, hvilka motsvaras af de nu till Timrå 
hörande Risgrändsbyn, Lunde, Ri, Norrberge och Sörberge. Örn 
Riidz grännden står år 1571 antecknadt: »ligger med sin tionde till 
Skön, men med gingerden till Ljustorp». Det först förekommande 
byanamnet bar försetts med ett bestämningsord, som erinrar örn 
dessa byars forna själfständighet, och skrifves ibland Risgrändsbyn, 
men ibland ock Risgränsbyn eller Rigränsbyn, liksom örn namnet 
hade något med gräns att göra. — Ett annat medelpads^ namn, 
som innehöll ordet gränd, fanns vid landskapets andra hufvudflod 
och inom Tuna s:n. Dennas nedre, af Ljungan genomflutna del 
kallas i fogderäkenskaper från 1500-talets midt för Dimdals Bygde- 
lag, och enligt hvad kyrkoherden Hellström benäget meddelat, ut
gör den delen nästan en kitteldal, som ännu i dag kallas Dalen 
och som, på grund af den både ofta och tjockt uppstigande dim
man, väl gjort skäl för namnet Dimdalen. Detta namn försvinner 
emellertid och ersättes då, t. ex. åren 1563, 90, af Tuna grenn, ett 
laxnotvarp, som brukades af Tuna by, som ligger i denna dal. 
Namnet biet' emellertid snart nog missuppfattadt, såsom då det år 1588 
af fogden skrefs Tuna greenen, men af laxfiskaren Jöns Olsson vid 
Matforsen Tune grendh, tydligen emedan denne hade bättre reda 
på sig; och 1603 likaledes af fogden Tune gren, men af laxfiskaren 
Tune grend. Sedan förekommer ock skrifningen Tune garn. — 
Litet längre ned efter samma flod ligga byarne Åå och Helgum i 
Njurunda s:n; och i räkenskaperna för år 1560 omtalas, att i Åå 
och Heimm grend äro sju bönder, som bruka 3 nötter och 14 nät.

8. Namn, innehållande -ämne.
Ortnamnen innehålla, såsom bekant, ofta underrättelse örn det 

sätt, hvarpå bygden allra först brutits. När man t. ex. i Jämtland 
på 1500-talet finner en gård Greffte i Matmar, en annan med samma 
namn i Aspås och ett ödesgods i Undersåker, så berätta dessa namn



därom, att den förste odlaren på dessa ställen genom gräfning 
skaffat sig ett stycke åkerjord. Ett annat sätt var att fälla skogen 
och bränna upp honom för att sedan så i askan, hvilket kallades 
att svedja och måste hafva varit mycket vanligt. Därför föreskref 
ock den gamla Helsingelagen, att den, som i skog brände stoij) 
eller rypsl, skulle akta elden, så att han ej utbredde sig inpå gran- 
narnes område. Och de norrländska ortnamn, som erinra örn detta 
odlingssätt, kunna väl sägas vara legio. Ofta yppar den nutida 
skriften deras rätta mening, men ej sällan har hon dolt denna under 
en vacker förklädnad. När man hör och ser namnet Svanäng, en 
by i Tuna s:n, Medelpad, så förefaller det ganska poetiskt; men i 
själfva verket har det en ganska prosaisk betydelse, hvarom den 
äldsta formen, Suedenghe 1535, upplyser. Vi erinra ock om det 
jämtländska sockennamnet Rödön, (a) Roedhene 1347, Rodhén 
1403, d. v. s. rödningen. Huru vanliga de af 'rödja bildade namnen 
voro, synes däraf, att till Unio gård vid Umeå alfs nedre del hörde 
år 1565 icke mindre än åtta ängar, hvilkas namn innehålla afled- 
uingen därutaf. Dessa voro: Hästerödningen, Store rödningen, 
Risrödningen, Karlis rödningen, Lasses rödningen, Prästerödnin- 
gen, Murhus rödningen och Kådis (en by) rödningen. — Andra 
namn utmärka blott ny bygd i allmänhet utan att nämna sättet 
för dess uppkomst. Så är fallet med sådana namn som Nyland 
och Nyby. Och till dessa vilja vi ock lägga ett i Jämtland fler
städes förekommande namn, som nu skrifves Landsom. Dessa namn 
äro följande:

Landsom, by i Sundsjö s:n på gränsen mot Refsund; (i) Lanz- 
semna 1396, Lansemne 1412, Lanszaepna 1415, Ländzum 1565.

Landsom, by i Åhs s:n vid Storsjön; (i) Landzsemne 1431, 
Landzem 1434, Lanszsem 1514, Lendzum 1565.

Landsom, by i Myssjö s:n vid Myrviken; (i) Lanzhemna 1438, 
Landzsempne 1456, Landzempne 1461, Lanzeine 1479, Ländzum 
1565. — Vidare upptages för Offerdal en by Ländzum 1565 och 
för Ström ett ödesgods Ländzum 1567 samt slutligen 1567 äfven 
ett ödesgods Landze i Lockne.

Äfven ett ångermanländskt namn af samma slag lia vi funnit, 
nämligen ödesbyn La[n]dzom 1550 i Fjällsjö s:n, Landz Öön 1618, 
ett namn, som finnes kvar i benämningen på ett mellan Jansjö och 
Backe beläget berg, som enligt somliga kallas Lansänberget, enligt 
andra Lanssonnberget, såsom örn det innehölle ordet -sund. När
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man ser på (le gamla formerna af dessa namn, lär det vara obe
stridligt, att här föreligger en sammansättning af land och ämne, 
(enini, cempni, cefni, isl. efni, »a stuff». Och om betydelsen upplyser 
Helsingelagens uttryck bya cempni, d. v. s. ställe, tjänligt till an
läggande af en gård eller by. Landsämne bör då vara detsamma 
som nybygge.

9- Namn, innehållande -to.
Bestämningsorden äro i allmänhet mycket omväxlande, men 

grundorden äro jämförelsevis fåtaliga. Den rätta proportionen skall 
här ock iakttagas, och den lär ej rubbas genom att upptaga ännu 
ett i ortnamn ingående ord, nämligen subst. to. Haffstod var 1567 
ett ödesgods i Refsund, och Idåf sto-udden är väl bekant för dem, 
som färdas på Refsundssjöu; ännu finnes ock Hafstonäs, hörande till 
Grimnäs by. — I saltsjön vid Haffsta (tholman hade år 1559 bönder 
i Röde by på Alnön fiske. Någon så benämnd holme finnes nu ej, 
men väl tvenne vikar Storhaffstoa och Lillhaffstoa, och emellan 
dessa har möjligen den åsyftade holmen funnits, enligt benäget med
delande af en på orten bosatt person. Hafsto heter ännu i dag en 
udde på Hemsön vid Ångermanälfvens mynning, ehuru den på se
naste kartan öfver länet fått namnet ändradt till Hafstaudd. Vidare 
hafva vi detta ord i byanamnen Oster och Väster Vallto i Nord
ingrå. Den man, som först slog sig ned på den trakten — hans 
namn lär bevaras af backen v. n. Jon-gåls-kläppen — vallade sin 
boskap, troligen getter, i dälderna mellan bergen, och däraf biet' 
det namnen V. och O. Wall-to. Så lyder sägnen. De skrefvos 
Hvalto och Offer hvalto 1542. Detta to finnes hos Rietz s. 742 
med betydelse af dal eller sänkning mellan tvenne berg, en be
tydelse, som icke heller var min sagesman främmande. På anf. st. 
angifves ordet vara neutr.; isl. har To, »a tuft of grass», »grassy spof 
among rocks», Cl. Vigf. s. 638, och där är ordet fern., såsom ock 
fället är i Medelpad enligt exemplen därifrån.


