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Anteckningar om några norrländska ortnamn.
Af
Johan Nordlander.

1.

Namn på -rå.

Redan lång tid tillbaka hade man uppmärksamheten riktad på
en liten flock norrländska ortnamn, hvilka i äldre skrift sluta på
-radh och nu på -rå, t. ex. Bertaradh 1314, nu Bjertrå, Gudmundaradh 1314, nu Gudmundrå, Sioboradh 1316, nu Säbrå. Dessa namns
egentliga hemort är Ångermanland; men äfven Medelpad och Hel
singland hafva hvar sitt hithörande sockennamn, nämligen Tymradh
1535, Timmeradh 1557, nu Timrå i det förra landskapet och Örboradh 1314, nu Arbrå i det senare.
Hvad betyder nu denna annars i Sveriges land ej förekom
mande sammansättningsled? För äldre och yngre historieskrifvare
och topografer, liksom ock för allmogen med sitt skapande sinne
hafva dessa namn inneburit en stor frestelse till etymologiska för
sök, och under tidernas lopp lia en mängd tydningar lemnats,
hvilka för den nyktre nutidsforskaren dock icke hafva annat värde
än kuriositetens.
Det namn, som tidigast väckte de lärdes uppmärksamhet, var
det anförda sockennamnet Bjertrå. Rhyzelius såg här ett minne
af de forna bjarmerna (jfr Svio-Gothia Mumla, s. 18). Honom
i spåren följde Norlin i en akademisk disputation Be Angermannia och äfven den fräjdade geografen Tuneld. Den förre säger
rent ut, att namnet egenteligen och rätteligen bör skrifvas Bjarmtrå
= limes Bjarmice, och tillägger upplysande: »råd non a consilio et
senatu sed a limitibus»; och Tuneld skrifver ej längre Bjertrå,
utan Bjarmtrå och bekräftar uppgiften derom, att »socknen behåller
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namn och minne efter de i de gamla sagorna mycket omtalta bjarmerna».
Kom så Hulphers och drog sitt strå till stacken. Enligt
några, säger han, skall torra sammansättningsleden vara adj. bjärt,
hvarmed man velat utmärka antingen socknens vackra läge, eller
ock innevånarnes flit och idoghet; och påpekar han i sammanhang
härmed, att socknen har en myra i sitt sigill. För senare leden
har Hulphers allehanda förslag. Det nämnda Gudmundrå tolkas
såsom »Gudmunds råde eller egor»; och sockennamnet Multrå,
Multtaradh 1535, fattades såsom en sammansättning af mull och adj.
rå, d. ä. den med rå, fruktbar jordmån försedda socknen. Han
glömde, att socknen i alla tider haft ett t i namnet och heter
Multrå.
Man ser häraf, att de gode författaren a enligt tidens sed sväfvat
ut temligen fritt och obehindradt. Ja, de lia i den delen icke blifvit
mycket efter den vetgiriga allmogen, som ock på sitt sätt sökt lösa
gåtan. Så uppgifves, att Säbrå socken fått namn af den anledning,
att säden der varit bråd att mogna. Afven namnet Arbrå förklaras
af allmogen på ett liknande sätt. Den äldsta socknen i södra Hel
singland säges vara Trönö, och dess kyrka besöktes fordom från
när och fjärran. Då hände det som nu, nämligen att den, som
bodde längst från kyrkan, kom dit först. Detta var särskildt fället
med de helsingar, som hodde längst norrut, och framkomna, helsades de med utropet: »Ni är brå!» Och deraf säges namnet
hafva uppkommit.
Efter denna utflygt på den lärda och folkliga etymologieus om
råde vända vi åter till fastare mark och fasta oss ännu en gång
vid namnet Bjertrå. Uti den af kommissionslandtmätaren C. A.
Engblom upprättade och i landtmäterikontoret i Hernösand förva
rade beskrifningen öfver denna socken yttras, att härledningen af
bjärt, skinande, vacker, och rå, ega, sidländ mark är sannolikare
än de äldre förklaringarna. Slutligen har ännu en beaktansvärd
tolkning framstälts uti WIDMARK^ Beskrifning öfver Helsingland,
hvarest, sid. 67, den förmodan uttryckes, att -radh, -rå ingenting
annat är än en förkortning af härad, en mening, som, örn den icke
forskrifver sig från, åtminstone delas af bibliotekarien C. G. Styffe.
Till stöd derför kan anföras, dels att härad i Svealand ej har sin
vanliga betydelse, utan ersättes af hundare, dels ock att ordet faktiskt

166

JOHAN NORDLANDER.

ingår i det södermanländska sockennamnet Livaehaeradh 1384, 1407,
sedan Hseradhis sokn 1420, nu Härad m. fl. sockennamn. För
Norrland är både härads- och hundareindelningen främmande; der
före har det ifrågavarande ordet så mycket lättare kunnat ingå i
namn under betydelse af trakt i allmänhet. Jag är ock i till
fälle att uppvisa ett norrländskt ortnamn, hvari det säkert ingår.
Uti Walbo socken i Gestrikland finnas tvenne byar Ytter- och Öfver
härde. Uti äldre jordeböcker skrifvas de sålunda:
Öfverhärde: Herede 1556, Häret jämte Öffwer herett 1543, Offre Häretth 1542.
Ytterhärde: Yterherede 1556, Ytter häreth 1543, Ytter Härett 1548.
Men vid samma tid, 1548, sammanfattas håda byarne uti Häradh,
hvilket ock sker i ett jordeboksfragment af samma, om ej högre
ålder, der namnet skrifves Häret.
Vi lemna Ilar en förteckning öfver rå-namnen och bifoga de
äldsta namnformerna.
Helsingland.

Arbrå, Örboradh 1314, Ösboraedh 1316, Erberadh 1535, Erbrååd 1543.
Medelpad.

Timrå, Tymradh 1535.
Ångermanland.

Bjertrå, Bertaradh 1314, 1316, Biertrådh 1542, Bieltrådh 1547.
Gudmundrå, Gudmundaradh 1314, 1345, Gudmundherad 1535, Gummunråd 1542.
Multrå, Multtaradh 1535, Mvltråd 1542.
Nordingrå, Norungaradh 1314, Nordhungaradh 1341, 1345, Nordhungarath 1347, Nolingeråd 1547, Nordengrå 1542.
Säbrå, Sioboradh 1314, 1316, Sebbråd 1542.
Vibyggerå, Wibygioradh 1314, 1316, Vebygeråd 1542.
Alla dessa namn äro socknars; men det gifves ock några byanarun på -rå, nämligen:
Ultrå, by i Grundsunda, Ångad., Vlthr uth 1547, Wlttre 1535; här
med sammanhänger Örtra flerd 1569. Ett insjöfiske Ultretresk,
namnes 1569 i Anundsjö.
Ultrå, hy i Stigsjö, Ångml., Altre 1547, Altredh 1542, Alltre 1569
Alttrutth 1535.
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Dessa namns äldre former lägga emellertid i dagen, att här ej
kan vara något sammanhang med de gamla formerna på -radh.
Deremot kan det ligga vigt uppå att nämna, det vi i Ängull, hafva
sådana namn som
Rå, by i Liden, Rådh lf>47, Råå 1542, Raadh 1535, och
Vesterå, Österå, byar i Resele, som sammanfattas under namnet
Rådh 1547, Råå 1542, Radh 1535 och således ej hafva något med
ä att göra. Detta är dock knappast något annat än subst. vrå
med bortfallet v. För Tuna socken i Hels. är jag i tillfälle att
uppvisa ett Råå 1631 (senare Wästerrådh), som 1543 oell 1535
skrifves Wrå. I talspråket bortkastas v framför r ännu i detta
landskap, delvis äfven i Ångml. I det senare landskapet öfvergår
ock långt å till o,1 så att t. ex. just ordet vrå kommer att heta ro.
Nu lia vi ock i Skog i Angni!, en by Ro (uttalas Ro), som skrifves
Roo 1542, 1535, Ro 1547, och i Selånger i Medelp. biarne Österro
och Vesterro, som 1535 sammanfattas i Roo, och då torde det ej
vara allt för djerft att antaga, att ordet vrå här föreligger.
Någon torde här vilja se rå, rågång.
Att detta ord verkligen ingår uti åtskilliga namn lider intet
tvifvel. När man uti Rosenbergs Geografskt-statistislet handlexikon
tinner ett sådant namn som Råryggen och dertill lägger de ofta
återkommande namnen Rötjern, Råsjön, ser man en tillämpning af
den gamla föreskriften, att råskilnaden skulle gå »högst i ås och
lägst i rås» eller, såsom J. B UR »EES uttrycker sig i Sunden, »an
tingen på höjden eller i lägden, men intet på sidorna i backarne».
Samma rå ingår naturligtvis ock i namnet Rå-tail-berget, ett berg
vid Tjällsjön, Multrå i Ångml.; men af flere skäl måste man lemna
detta ur räkningen, när det gäller att förklara våra namn på -rå.
Ett af dessa är förekomsten af sådana namn som Rådom, by i Hel
gums s:n i Ångml., Rådum 1542, Rödhum 1547, Rodum 1509.
Men hvarest tinna lösningen på gåtan? Jo, det fins i ångermanländskan ett ord rå, neutr., som utmärker gränsen mellan fast
landet och sjelfva myren (»slätmyra»). I rået växer hög skog, men
myren är ofta kal. Der är godt och ymnigt bete för kreaturen,
oell der trifvas hjortron synnerligen väl. Ofta rinner en liten bäck
genom rået, eller ock tinnes der ett »kallkälldrag». Detta ord, som
i det dagliga talet förekommer synnerligen ofta, har tydligen hög
Med o betecknas slutet o.
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ålder. Uti Sunden, s. 69, nämner Burdus, att »i Helsingland
pläga de göda åkeren med myrerå», (är den svarta narlien i myrebräddarne), och Aasen upptager i sin ordbok ett subst. Rad n. (f.?),
som betyder en stor bank af grusig 1. stenig jord; en jämn och
långsträckt jordrygg; och detta ord säger han finnes i ortnamn
under formen ra’. Med detta rad sammanställer hail isl. röS, robar,
fern., hvilket bland annat äfven betyder hant vid A eller sjö, eller
just vårt rå. Den nämnde landtmätaren har visserligen öfversatt
detta med »ega, sidländ mark», men det betyder väl föga. Detta
ord ingår med säkerhet uti åtskilliga namn, hvilkas läge är sådant,
som det angifver. Sådana äro:
Svart-rå, ett »rå» på vägen till Sångalbyns fäbodar i Sånga.
Svart-rå, nu åkerjord ytterst på Remsle-mon i Sollefteå.
Sur-rå, i Höfven, Ångml.
Sur-rå, ett myrrå med skogsslätt^- under Tjäll, Multrå i Ångml.
Vat-rå, en slåtter i Myre, Resele i Ångml.; af adj. vot, våt.
Vot-rä, en beteshage i Kläpp, Ofverlännäs, Ångml.
I byn Sångal, Ångml., är en bergsrygg v. n. Båsen (i-) oell
derinvid ligger Bås-rå. Hit höra måhända ock de inedelpadska
namnen Getrå [qvarn] i Torp, Harprå, ett ställe i Borgsjö samt
Täljråslätt[s qvarn] i Attmar. Uti en ransakning örn å- och ström
fisken af år 1552 nämnes en »ström, som heter talg slett», hvilket
namn tydligen sammanhänger med det sista. Att rå bär saknas,
kan bero derpå, att namnet — såsom ej sällan sker — ombildats
efter andra namn, i hvilka det rätteligen ingår.1
Uti det nämnda rå, kant, vilja vi se förklaringen till några af
namnen på -radh, t. ex. Multaradh. Ett sådant rå har sträckt sig
mellan det höga Rödberget (Robberget hos Burdus) och den slätt,
hvarpå socknens kyrka är uppförd. Myren är nu i det närmaste
utdikad och uppodlad, men vi ha hört äldre personer omtala, att
de der plockat hjortron. Nu kallas dessa bär i Ångml. stundom
malta, hvadan namnet skulle betyda hjortron-rået 1. myren.
Gudmundrå blefve Gudmunds rå 1. myr.
Namnet Sioboradh och äfven andra torde ha ett annat ursprung.
De äro att jämföra med följande byananm från Gestrikland:
1 Namn på -sel äro som bekant mycket vanliga i Norrland, men deras grupp
har ock falskeligen förstärkts. Så skrifves och uttalas nu af boksynt folk
Edsele, men de äldsta formerna från 1500-talets förra hälft äro Asle, Eeslee,
Eeszle, Eedzle. Esledh m. tl. Allmogens uttal Ässie stämmer dermed.
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Westbyggeby i Hedesunda, Wäszbyggeby 1634, Wesbygeby 1548,
1543, Wesbyggeby 1542, 1546;
Westbyggeby i Walbo, Wässbyggeby 1634, 1535, Wesbyggeby, Wes
bygeby 1543, 1546; jrnfr Österbygeboda i Hedesunda 1546.
Åbyggeby^ i Hille, Åbygeby 1543, 1548, Åbyggeby 1542, 1535; i Oc
kelbo, Åbygeby 1546, Åbyggeby 1542; jfr Åbyggeby 1312 i Wen
dels s:n, Upland.
Åsbyggeby i Walbo, Åsbyggeby 1542, 1535.
Wibyggehyttan i Torsåker, = 1542.
I dessa namn ingår det fsv. -byggiar, t. ex. uti Iiopsbyggiar
det n. v. rospiggar. Ordet är ännu i fullt bruk i helsingska och
jämtska dialekter. Åsbyggeby betyder de på åsen boendes by,
Åbyggeby de vid ån boendes by, Wibyggehyttan Wi-bornas
hytta. På samma sätt måste det norr om Ångermanelfven liggande
Vibyggerå betyda Vi-boarnes »radh». Sioboradh innehåller fsv. boi
(i åbo, stadsbo m. d.) och betyder de vid sjön, hafvet, boendes
»radh». Och ändeisen i dessa ord är helt säkert ingenting annat
än en förkortning af härad, stående här i samma betydelse som
by i de anförda namnen från Gestrikland. Med afseende på Wibygioradh möter det dock en svårighet, nämligen ändeisen o i st. f.
bygia, såsom man skulle vänta sig.1 Att ortnamnet Vi förekommer
äfven norr örn Ångermanelfven, visas dels af namnet Vijjz träsk,
ett insjöfiske i Nordmaling 1569, dels af namnet Viätt, som vi ne
danför skola behandla.
I sammanhang härmed vilja vi påpeka några andra namn på
-bo och -byggiar. En för Helsingland egendomlig indelning är den
i sköldar.'1 När en sådan i Söderala 1545 benämnes Norbige skiollen,
är detta ingenting annat än »norrbyggarnes», det norrut boendes
sköld, och Vtbige sköld i Bjuråker s. å. är »utbyggarnes». Annars
ändas sköldens namn vanligen på -bo, lagdt till något inom skölden
förekommande ortnamn. T. ex.

Hagbo sköld i Delsbo med gården Haga 1543,
Näsbo »
»
»
Nässet »
Näsbo »
Forssa
»
Nässet »1 2
1 Jfr dock "Dialektisk öfvergång a > o i ändelse hos svenska ord nied kort
rotstafvelse» af K. H. Karlsson i Arkiv f. Nord. Filologi, b. 6, s. 166.
2 En sköld var 512 mål; ett mål var så stort, att derå kunde utsås en spann
säd efter Helsingespannen.
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Vibo sköld i Tuna med gården Wij 1543,
Sunbo »
Söderala
»
Sundh » .
Det är detta samma ho, som enligt vårt förmenande ingår i
Sioboradh och Örboradh.

2. Namn på -lösa.
Denna öfver liela Norden förekommande namnfiock Ilar varit
föremål för många forskares undersökningar. Äldst antog man,
att namnen helt enkelt utmärkte frånvaron af det, som bestämningsordet (förra sammansättningsleden) angifver; men denna här
ledning har för länge sedan kastats öfver tiord och nya förslag
framstälts. Så sammanstäldes de af N. M. Petersen m. fl. med
de icke ovanliga namnen på -arf och antogos betyda »inlöst
jord», i motsats till ärfd. Senare hafva andra danskar framstält
andra tydningar. Kapten E. Madsen ville i Annaler for Nordisk
Oldh/ndighed för år 1863 förklara dessa namn såsom kommande
af det anglosachsiska lasu, engelska leese, äng, ängsmark, och han
trodde sig hafva funnit ett bevis för sin sats i den omständigheten,
att namn på -lösa, hvad Seland beträffar, alltid ligga lågt och i
synnerhet i närheten af åar, der bördigheten kan vara stor. Det
samma säges ock gälla för Fyen, hvarest hithörande namn före
komma rikligen. Tjugu år senare fick Madsen en vapendragare
uti sin landsman Selmer, som 1884 tryckte -en uppsats »Örn Endelsen -löse i Nordiske Stedsnavne» i Ari), f. Nord. Oldkyndighed.
Madsen hade fäst uppmärksamheten derpå, att seländska namn på
-lyse aldrig hade ett personnamn såsom bestämningsord. Detta be
kräftas nu af Selmer, som med sin uppsats vill ådagalägga, att
bestämningsordet i alla dessa namn både på och utom Seland kan
vara annat än ett personnamn. Några exempel på hans bevisfö
ring må här finna plats. Arlose = a-lösa, »Gräsgång ved Anén». —
Benlose (= Benlosse 1192) af förord, tyli, boning, således: »den
beboede Gräsgång». — Kirkelose = Gräsgång ved Kirken. — Sten
löse af sten o. s. v. Det skånska Gumlösa, som af Falkman tydts
såsom kommande af Gudmund, härledes liksom ett likalydande
danskt namn af kumhl med en (ganska omotiverad) öfvergång af
k till g. Mot de flesta af hans tolkningar kunna befogade anmärk
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ningar göras, och säkert är, att hvad svenskan vidkommer låter
det bevisa sig, att dessa namn kunna vara sammansatta nied mans
namn. Ett säkert exempel derpå är namnet Gumlösa, en hemgård
i Teda s:n, Upland. Namnets äldsta form är Gudmundalösa 1345,
alltså innehållande gen. af Gudmund.
Denna namngrupp är ganska talrikt representerad äfven i Norr
land, såsom ses af följande lista:
Brödhlösze 1537, utjord i Sättna, Medelp.; nu byn Brödlösa.
Daglöz 1631, Daglöse 1543, by i Trönö, Hels.; nu Daglösa.
Daghlösz 1547, Daglös 1542, Daglössth 1535, by i Dal, Ångml.; nu
Daglös.
Grötlöse 1567, ett ödesgods å Frösön, Jämtl.
Kornlösä 1567,
»
å Rödön, Jämtl.
Laglöse 1567,
»
i Hallen, Jämtl.
Smörlösa-grund 1569, ett fiske i Nora, Ångml.; namnet samman
hänger tydligen med n. v. Smörlös, en liten ö.
För vår del vilja vi gerna sälla oss till dem, som antaga, att
-lösa ursprungligen betyder »inlöst jord»; men tydligt är, att
denna betydelse ej passar in på här anförda exempel. Namnen
synas antyda, att folkhumorn här varit framme. Man har skämt
samt omtydt grundordet och fått det att betyda brist på hvad bcstämningsordet betyder.

3.

Nanni på -at.

Ett namn, som under tidernas lopp ombildats på det våldsam
maste sätt, är sockennamnet Sollefteå i Ångml. Dess äldsta for
mer äro från 1300-talets början och skrifvas (de) Solatum 1314, (de)
Solathum 1316 och äfven Solata; senare Solletth 1535, Solette 1547,
Såletha 1646 och ännu 1743 i tryck Soletta. Men snart började
man fundera på namnet och tyckte då, såsom Hulphers uttrycker
sig, att namnet skulle utvisa, »att solen här middagstiden står efter
ån, hvarpå man utan tvekan skref Sollefteå (sol-ätte-å). Sedan
upplysningen ytterligare stigit, fann man denna tolkning mindre
tillfredsställande och grep då till lapskan, och äfven i Karl Sidenbladhs Sveriges härads- och sockennamn talas om detta »utan
tvifvel lapska namn». Det är dock så svenskt, som trots något
annat.
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Hos Rydberg, Sveriges traktater, d. I, s. 242, finnes ett dokument
från 1273 om gränsen mellan Sverige och Norge. I detta omtalas
en dugtig qvinna vid namn Gunhild den snälla, om hvilken det
heter, att hon i kristendomens första dagar bodde a Solatunum,
under det hennes vederdeloman Arne ille bodde i Hiselsio a Rafuundum. I en något afvikande upplaga af denna handling, tryckt i
Handlingar rör. Skandinaviens hist., 29:e del., s. 44 ff., säges Gun
hild hafva bott (i) Solithom, hvilket gör det alldeles påtagligt, att
Solatunum, Solithom är det n. v. Sollefteå. Sola är gen. sg. af sol
och tanum dat. pl. af turi, gård.
Emellertid qvarstår den fula formen Sollefteå och lär väl ock,
trots dess egendomliga tillkomst och trots allmogens derifrån afvi
kande uttal, få för alla tider stå qvar. Må den dock vara en var
ning att ej lättvindigt ändra namn efter tillfälliga hugskott!
Ordet tun ingår äfven i andra ångermanländska namn. I Of
verlännes finnes en by Sigtom, som skrifves Salltuna 1542 och
Sijchttune 1535. Det torde ock utgöra senare leden i några andra
namn, nämligen Viätt i Styrnäs och Gagnet i Helgums socknar.
Det förra har formerna Wietth 1542 och Wijatth 1535. Solletti!: Sola
tunum = Wijatth: Wijatunum. Uttalet är Viätt. hvilket tyder på sam
mansättning. Det andra deremot uppträder under formerna Gagnatt
1567, Gagnåt 1567, Gangnat 1547. Uttalet är Gangnät (—).

4.

Namn börjande med Vest-.

En stor mängd namn ha till bestämningsord Vest-, och utan
vidare antager man, att bestämningsordet anger byns läge i för
hållande till någon sjö, å eller annan äldre by i socknen. Uti
Antiqvarisk tidskrift, 6 s. 27, går prof. Läffler så långt, att han
sätter i fråga, örn någonsin ett fornsvenskt Waesby, Wesby bör an
tagas vara något annat än Westby. Som bekant har vi, heligt ställe,
äfven formen ve eller vce. Liksom man af vi har Wiborgh, Wisby,
har man af ve och vce fått Wesby, Wessby. Sedan har detta, i
synnerhet örn vokalen förkortats, uppfattats såsom Westby och fått
häfd såsom sådant i skriften. Exempel härpå äro: Vestby, by i
Helgum, der hvarken Ostby eller annat namn på -by finnes; skrif
ves 1646 Westby, men i början af 1500-talet konseqvent Wesby,
Wäsby, Wäsbyn, Wessby, detta sista från 1535.
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I Högsjö s:n af samma landskap är ock en by Vestby, som
äldst skrifves Wessby 1535, Wesby 1547 och 1569 Wisby; dock finnes
1535 ett Össby i socknen. I Torp, Medelp., finnes Wesslandh 1535,
Wissland 1547, nu Vestland, oell synes det ej osannolikt, att ett
ursprungligt Wisland bär föreligger. Namn börjande med Festtyckas ofta vara något misstänkta, under det att de med Vesteralltid syfta på väderstrecket. Dessa senare äro ock vida vanligare.

5.

Språkhistoriska bidrag.

När man jämför äldre jordeböcker af ungefär samma ålder,
märker man snart, att stor vacklan varit rådande med afseende på
namnens skrifning. Elia året skrifves t. ex. Nordnäs och det andra
Nolnäs. Detta visar' då, att öfvergången rd > l redan då inträdt.
Några iakttagelser i den vägen meddelas här. Vår redogörelse är
ej fullständig, men torde likväl uppfylla sitt mål, som är att rikta
uppmärksamheten på denna sida af ortnamnens studium.
Konsonanter. Efter lång vokal blir i ångermanländskan nljud ofta tjockt, t. ex. pronom. hon > lion, konamnet Svane (af
svan) skrifves i bouppteckningar från århundradets början Svane.
I ortnamnens skrifning visar sig ock denna lag.
Honett, by i Själevad, Ångml. 1542, Hönet 1569; nu Honett.
Ffremer hönes och hönes, byar i Själevad 1542, Fremre Hönes och
Öffuer Hönesz 1547; nu Främmer- och Öfverhörnäs. Jfr ock det
häraf bildade mansnamnet Hörnfeldt.
Honön, fiske i Nätra, Ångml. 1569; nu Hornön.
Konsijö, by i Nätra, Ångml. 1535, Kvnsiö 1542, Konesziö 1547; nu
Kornsjö.
Banafiel, by i Grundsunda, Ångml. 1547, men Baneffiärd 1542; nu
Banafjäl.
Giäle, by i Ed, Ångml. 1542, Gäle 1547, men äfven Gärde.
Nolanöö, by i Högsjö, Ångml. 1542, niell äfven Nordanö; nu Nor
dansjö.
Nolnes, by i Edsele, Ångml. 1542, men äfven Nordnäs; nu Norrnäs.
Nolsjö, by i Långsele, Ångml. 1542, 1547, niell äfven Nordsjö; nu
Nordsjö.
Lillegål, by i Junsele, Ångml. 1544, Liislegårdh 1542; nu Lillegård.
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Öffuergål, by i Sollefteå, Ängull. 1547, men Övergardh 1542; nu
Öfvergård.
Efter r bortfaller n i helsingskan, så att tjärn får formen tjär,
garn blir gar o. s. v. Detta visar sig ock i ortnamnen.
Biwrtjerne, by i Bollnäs, Hels. 1535, Biörtiär 1543, Biörtiära 1631;
nu Björktjern.
Biörntompta, by i Rengsjö, Hels. 1543, Björtomta 1545, Biörtompta
1631; nu Björtomta.
Westantier, by i Njutånger, Hels. 1545, Westantiär 1573, Wästantiär
1631; nu Westtjern.
I det föregående är nämdt, att v här ofta faller bort framför
r, så att vrå blir ro. När man nu finner namnet Rangsjön å en,
såsom kartan utvisar, krokig sjö i Junsele, Ängull., kan man vara
ganska viss, att det är fsv. vränger, isl. rangr, som bär föreligger.
Vokaler. I helsingskan har y öfvergätt till i, så att ingr heter
mira, och by bi. Denna vexling visar sig ofta i ortnamnen, t. ex.
Skaramyre, by i Forssa, Hels. 1535, Skaremire 1543, Skarmyra 1631;
nu Skarmyra.
IVlire, by i Jerfsö, Hels. 1543, Myra 1631; nu Myra.
Närby, ty i Söderala 1535, Noribin (= norr i byn) 1543, Närby 1631;
nu Norrby.
Bibergha, by i Forssa 1535, Bybärgh 1631, nu Byberg.
Diftonger. Sådana saknas i Ängermanlands folkspråk och
äro äfven främmande för ortnamnen, om man undantager Öie by i
Stigsjö 1547, nu Öije, Öijeskatet fiske i Liden 1569, Öijefors fiske i
Ed s. å. saint Öijetresk fiske i Junsele s. å. troi. n. v. Ysjön.
I Jämtland åter lefva diftongerna ett friskt lif; och att så väl
fället på 1500-talet, derom vittna namnformerna tydligt.
Röröien i Berg 1567, Röröen 1565; nu Rörön.
Röröien i Oviken 1567, Röröen 1565; nu Rörön.
Öijestad, ett ödesgods i Undersåker 1567.
Äfven i Hels. finna vi Öia och Öjia gårdar i Jerfsö 1543, Öije
1631, nu Öje. Det är det isl. ey, ö, som här föreligger.
Ett sådant namn som Bogesiö i Sundsjö, Jämtl. 1567, Boge |'ziö
1566 synes ganska dunkelt till betydelsen; men när man 1565
finner det skrifvet Båogsiö blir det tydligt, att det sammanhänger
•»med isl. baugr, ring och helt enkelt betyder Ringsjön. Samma
diftong uppenbarar sig ock i följande jämtska namn:
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Gåucksiö i Hammerdal 1567, Guåckjsiö 1560, Gåcksiö 1565.
Gåuxåsen i Oviken 1567, Gåogzåss 1565, Guxåås 1611. Jfr isl.
gaukr, gök.
Gåuthegård i Aspås 1567.
Gauteböle, ett ödesböle i Marby 1567.
Gåutestad i Brunflo 1567, Gåotestaden 1565, Guåtestad 1566. Jfr
ett mansnamn Gottfr, som jag funnit i Ängull. 1535.
Håuge i Marby 1567, Haugen 1564, Höögen 1565, 1566.
Håugien, ödesgods i Häggenäs 1567, Högen 1611.
Huågzåss i Hammerdal 1565, Hugzås 1566.
Hångstad i Hallen 1564, Hugstad 1611. Jfr isl. fraugr, hög.
Kåugstad i Alsen 1565.
Kåugstad i Häggenäs 1565, Kuågsta 1566, Kaugstadh 1567.
Nåutåsen i Offerdal. Jfr isl. nant, sv. nöt.
Aunet i Hallen 1567.
Aune, ödesböle i Ås 1611.
Åunet i Offerdal 1567, Änet 1565, 1566; nu Gnet.
Skinnareåunet, ödesgods i Alsen 1565.
Suidiåunet i Alsen 1567.
Dessa och andra, som vi måste förbigå, höra samman med fsv.
adj. öpe, isl. auör.
Råude i Alsen 1567; nu Röde.
Såure i Lith 1567, Sååre 1565, Soure 1566. Jfr isl. saur, sv. sör.
Diftongen ei qvarstår oek uti:
Lille Rhein, ödeshöle i Kyrkås 1611; jfr åker-ren.
Eidzåsenn i Undersåker 1567, Edzåsen 1567; jfr sv. ed.
Slutligen lia vi ock Gåije 1565, 1566, 1567; Gåje 1567.
Man finner häraf, att jordeböckerna kunna lemna åtskilliga
upplysningar rörande vårt äldre folkspråk.

6.

äkrifvares etymologier.

Skrifvarcna hafva allt emellanåt i jordeböckerna lemna! antyd
ningar örn huru de uppfattat namnen. När det n. v. Elfros, s:n i
Herjeådalen, 1569 skrifves Elffue Roos, är det ju alldeles tydligt,
att senare leden uppfattats såsom varande ordet ros. I Torsåkers
s:n i Ängull, finnes ett namn Jersnes 1535, Järsnes 1542, Jersznes
1547 o. s. v., men 1674 har det formen Hjärpnäs och skrifves nu
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Hjertnäs. Man har naturligtvis tänkt, att näset skulle hafva for
men af ett hjerta, liksom man liknat den förra orten vid en ros på
flodens strand. Men så poetiska hafva nog icke de första narnngifvarne varit. I 1543 års jordebok för Hels. har skrifvaren med
särskild skrifning utmärkt några med guden Frös namn samman
satta ord. Han skref FRöland, hy i Rogsta, nu Frölland, och
FRöland, by i Hög, nu Frölland, hvarjemte man oek tinner Frös
Lwnda 1535, en hy i Jättendal i samma landskap. För en egen
domlig förvrängning har det jämtländska sockennamnet Mattmar
varit utsatt. Den äldre skrifningen är Matmar, men i en jordebok
för 1611 uppträder det plötsligen under formen Matkmar, som utan
tvifvel har tillkommit med tanken på matie, mask.
Andra sådana förvrängningar äro snart sagdt oräkneliga. Af
Boonsfijö 1535, Bånsziö 1547, Bånsio 1569 har nu blifvit Bondsjö i
Säbrå, Ängull. Af Godhenes 1535 och Gådnäs, Godnäs, Gödhness i
den följande tiden biet’ på 1600-talet Gornäs, Golnäs eller Gårdhnäs,
och skrifves namnet nu Gårdnäs, litt. Gonäs. Helsinge-socknarne
Norr- och Söderala kallas 1631 Nårälffwadh och Söderälffvadh i
strid mot alla äldre former, men tydligen med tanke på eif såsom
ursprungsord, och ännu tyckes en och annan ej alldeles ogilla denna
förklaring; se Nordlinder i Sv. landsm. VI, 3, s. 5.
Till slut må det tillåtas oss att fästa uppmärksamheten på en
hel grupp, som under tidernas lopp missförståtts, nämligen det i
Angml. vanliga namnet Hjelta.
Hjelta, hy i Arnäs: Gelta 1547, Gehan 1542, Geltthen 1535;
Hjelta, by i Bjertrå: Gelta 1547, Gelten 1542, Gelltthen 1535;
Hjelta, by i Långsele: Glätta 1547, Gältan 1569, Gehan 1547; jfr ock
Hjeltan, hy i Torp, Medelp. Gehan 1547.
Örn anledningen till det förändrade skrifsättet tinner man upp
lysning uti Exercitium aeademieum de Medelpadia, af M. Nordal,
MDCCXVI, der det s. 36 heter: »At in paroccia Stöde inque lacus
Storsjön narva est insula, olini Hjältholmen veik potius Jättholmen
nominata, ulli gigas ingentis magnitudinis sepultus fertul-». En lik
nande uppgift förekommer ock i en gammal beskrifning öfver Stöde
socken af komminister Nordenström. Denne omtalar en vid sjö
stranden ofvanför Lo befintlig stenör, som »skall hafva fått namn
af det tillfälle, att hjelmar (jättar) fordomtid stått och kastat mot
hvarandra dädan och till Gårdviks holme».

